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ค าส าคญั  :  ยทุธศาสตร์เชิงรุก/คณุภาพการบริหาร/มหาวิทยาลยัราชภฏั 

       เฉลมิชยั  ศขุไพบลูย์ : ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั  
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  และผศ.วา่ท่ี พ.ต.ดร.นพดล  เจนอกัษร. 356 หน้า 
 
 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 1. องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหาร
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 2. รูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
และ 3. เพ่ือยืนยันรูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  กลุ่ม
ตวัอย่างประกอบด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 15 แห่ง โดยมีผู้ ให้ข้อมลู 300 คน ประกอบด้วยอธิการบดี รอง
อธิบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ 
แบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์เนือ้หา  

ผลงานวิจยัพบวา่ 
 1.  องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภัฏ มีอยู่ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดยทุธศาสตร์ 2) การสร้างบรรยากาศท่ีดี 3) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 4) เกณฑ์
การประเมิน และ 5) การสร้างระบบสารสนเทศ ตามล าดบั 
 2.  รูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ได้แก่ การก าหนด
ยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การสร้างระบบสารสนเทศ และเกณฑ์การประเมิน 
มีคา่น า้หนกัของความแปรปรวนเทา่กบั .55, .49 และ .38 ตามล าดบั ในการสร้างยทุธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั  อีกทัง้การสร้างบรรยากาศท่ีดี และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการสร้าง
ระบบสารสนเทศ มีคา่น า้หนกัของความแปรปรวนเทา่กบั .97, .26 และ .25 ตามล าดบั 
 3. การยืนยนัรูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า 
ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและยืนยนัรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ในภาพรวม
รูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกทางการบริหารมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ ใน
ระดบัมากท่ีสดุ  ส่วนในรายด้านการก าหนดยทุธศาสตร์ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์
การประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศ มีความเป็นไปได้ กบัความถกูต้อง ในระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 
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51252804 : MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORDS : PROACTIVE STRATEGY/ MANAGEMENT QUALITY/ RAJABHAT UNIVERSITY 
 CHALERMCHAI  SUKHAPAIBOON :  PROACTIVE STRATEGY FOR MANAGEMENT QUALITY 
DEVELOPMENT OF RAJABHAT UNIVERSITY.  THESIS ADVISOR : ASST. PROF. PRASERT  INTARAK, 
Ed.D., ASST. PROF. MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA, RTAR., Ph.D.,  356 pp. 
 
 The purposes of this research were: 1) to study the proactive strategy factors for 
management quality of Rajabhat University, 2) to study the proactive strategy model for management 
quality of Rajabhat University, and 3) to confirm the proactive strategy model for management quality of 
Rajabhat University.  This research was the descriptive approach.  The samples were taken from 15 
Rajabhat Universities by cluster random sampling.  The respondents were president, vice-president, 
dean, faculty head and instruct professors totally 300 respondents.  The instrument for collecting the data 
were semi-structure interview and an opinionnaire.  The statistical analysis were frequencies, percentage, 
arithmetic mean, factor analysis, and content analysis. 
 The results were as follows: 
 1.  The factors of the proactive strategy factors for management quality of Rajabhat 
University, were 5 factors: systematic strategic determination, good climate creation, efficient  
communication, criterion assessment and information system creation. 
 2. The proactive strategy model for management quality of Rajabhat University, was firstly 
systematic strategic determination, followed by good climate creation, information system creation and 
criterion assessment, variance value equal to .55, .49 and .38 respectively, in the proactive strategy 
creation for management quality of Rajabhat University; in addition, good climate creation and efficient 
communication were directly and indirectly influence to information system creation, variance value equal 
to .97, .26 and .25 respectively. 
 3. The confirmation to the proactive strategy model for management quality of Rajabhat 
University, was found that the experts expressed their opinions and confirmed to this strategic model for 
management quality of Rajabhat University, was the most highest level in overall view, having suitability, 
feasibility, correctness and advantage, but for systematic strategic determination, good climate creation, 
efficient communication, criterion assessment and information system creation, having feasibility and 
correctness were at the most highest level in all aspects. 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
 กระแสพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียในปัจจุบนัไม่ช่วยขยายโอกาสในการมี
งานท าให้มีความหลากหลายในสาขาอาชีพมากขึน้   ประกอบกับได้มีการปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีหันมาใช้เทคโนโลยีผสมผสานในกระบวนการผลิตท่ีเน้นใช้ทักษะฝีมือและ
ความรู้ท่ีหลากหลาย (Skill – and Knowledge – Oriented Industries) จึงเกิดความพยายาม
ปรับตัวในส่วนของทรัพยากรมนุษย์  เพื่อสนองตอบการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
อุตสาหกรรม  การผลิตต่าง ๆ ท่ีมุ่งหาก าลงัคนท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลายและมีระดบัการศึกษาท่ี
สงูขึน้  ส่งผลให้ปริมาณก าลงัคนของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียในส่วนท่ีมีระดบัการศึกษาสงู อาทิ 
ผู้ เช่ียวชาญ วิศวกร และผู้ช านาญการต่าง ๆ เพิ่มสงูขึน้เป็นทวีคณู1  รัฐบาลและพลเมืองในเกือบ
ทกุประเทศเห็นความส าคญัและส่วนดีของการศกึษา  โดยเห็นว่าการศกึษาเป็นประโยชน์มากแก่
ตนเองและประเทศชาติ การศึกษาช่วยให้มนุษย์มีการพัฒนาและฉลาดขึน้  รวมถึงเป็นการยก
ฐานะทางด้านสงัคมให้สงูขึน้  ผู้ ท่ีได้รับการศกึษาสงูสว่นมากมกัมีรายได้สงู  ประเทศท่ีมีพลเมืองท่ี
มีการศึกษาจะเป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง รัฐบาล
ของประเทศตา่ง ๆ จงึทุ่มเทงบประมาณไปเป็นจ านวนมากเพื่อการจดัการศกึษา2  
 การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา หรือมหาวิทยาลยั ถือได้วา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้สงัคม
แห่งการเรียนรู้ปรากฏเป็นภาพท่ีชดัเจนขึน้ได้ ซึง่ในสว่นของมหาวิทยาลยัราชภฏัเองก็มีภารกิจหลกั
ทางด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน โดยมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 รองรับ 
 
 

                                                 
1กรมการจดัหางาน, Job Mismatch มูลแห่งปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย, 

Accessed 13 December 2005.  Available from www.policy.doe.go.th  
2ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, การศึกษาสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาเอกชน, 2543), 1.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย  มีความ
พยายามในการพฒันาและปรับตวัเพื่อรองรับกบัสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ โดยมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยหลายแห่งได้เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั อาทิ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ได้เปิดการ
เรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตและวางแผนจะเป็นมหาวิทยาลยันานาชาติในอีก 2 ปีข้างหน้า 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัร่วมกบัมหาวิทยาลยัวอร์วิค (University of Warwick) สหราชอาณาจกัร 
เปิดสอนระดบัปริญญาโท หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์  เม่ือจบการศกึษาจะได้รับปริญญาบตัร 2 ใบ 
มหาวิทยาลยัรังสิตตัง้เป้าเป็นมหาวิทยาลยั 2 ภาษา เพื่อรองรับนกัศึกษาจากทุกภูมิภาคทัว่โลก 
เป็นต้น3 
 การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาดังท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง   แต่ยังมี
สถาบนัอดุมศกึษาทัง้รัฐและเอกชนอีก 200 กว่าแห่งทัว่ประเทศ ได้พยายามปรับตวัเพื่อรับมือกบั
การแข่งขันของธุรกิจอุดมศึกษาในอนาคตเช่นกัน  อย่างไรก็ตามการจะปรับตัวให้สอดรับกับ
แนวโน้มอนาคต  จงึจ าเป็นต้องศกึษาคาดการณ์แนวโน้มอนาคต  เพื่อเป็นกรอบในการปรับทิศทาง
พฒันาอดุมศึกษาให้สอดรับกับอนาคตท่ีจะมาถึง  จากผลการวิจยัของส านกังานเลขาธิการสภา
การศกึษา (สกศ.) เร่ือง ผลกระทบโลกาภิวตัน์ต่อการจดัการศกึษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า  ซึง่เป็น
ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยได้คาดการณ์แนวโน้มส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาไทยไว้หลายประการ  
อนัจะเป็นสว่นหนึง่ท่ีเป็นพืน้ฐานแนวโน้มอนาคตเพื่อพฒันาการอดุมศกึษาไทยได้ อาทิเช่น 
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่าง  สภาพการ
แข่งขนัด้านการศกึษาท่ีรุนแรงขึน้  ในขณะท่ีสถาบนัอดุมศกึษามีทรัพยากรท่ีจ ากดั  อีกทัง้ผู้ เรียนมี
ความต้องการการศึกษาท่ีมีคณุภาพและสอดคล้องกับต้องการของตลาดแรงงาน  และผู้ เรียนมี
โอกาสเลือกสถาบนัอดุมศกึษาได้มากขึน้  ส่งผลให้สถาบนัอดุมศกึษาต่างพยายามพฒันาตนเอง
ให้แข่งขนัได้  ด้วยเหตนีุส้ถาบนัอดุมศึกษาจึงต้องค้นหาเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีถนดั ท าได้ดี มีความ
เช่ียวชาญ และมีประสิทธิภาพท่ีสดุ เพื่อทุ่มทรัพยากรในการพฒันาหลกัสตูร  การจดัการเรียนการ
สอนการวิจัย  การพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นจุดเด่นนัน้ได้อย่างมีคุณภาพ และแตกต่างจาก
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลยัท่ีโดดเด่นด้านภาษาองักฤษและหลกัสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัท่ีโดดเดน่ในด้านเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัท่ีโดดเดน่ด้านการท่องเท่ียว เป็นต้น 

                                                 
3
 เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศ์ศกัดิ,์ ทศิทางการอุดมศึกษาไทย, Accessed 15 December 

2009.  Available from  www.Kriengsak@ Kriengsak.com.blos. eduzones. Com / drkrieng /7614 
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 สถาบนัอดุมศึกษาจะเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย  สภาพของความจ ากดัทางทรัพยากร  และ
การแข่งขนัทางการศึกษาท่ีรุนแรง  ประกอบด้วยความต้องการขยายตลาดทางการศึกษาไปยงั
กลุ่มคนต่าง ๆ ให้มากขึน้ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ มากขึน้  เพื่อเสริมจุดอ่อนจุดแข็งกันและกัน  
แบ่งปันหรือระดมทรัพยากร ท าวิจยั หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมลูข่าวสาร ผู้ เช่ียวชาญ หรือ
ผู้ เรียน ฯลฯ เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัโดยมีแนวโน้มการสร้างตราสญัลกัษณ์ (Brand 
name) ร่วมกนั4 
 สถาบนัอดุมศกึษาเฉพาะทาง มีแนวโน้มวา่จะมีบางมหาวิทยาลยัมุง่จดัการศกึษาเฉพาะท่ี
เป็นการลงลกึระดบัเช่ียวชาญ  อนัเป็นการพฒันาการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพระดบัสงู  และเป็น
การเพิ่มความสามารถแข่งขนัให้มหาวิทยาลยั  เพื่อดึงดดูกลุ่มผู้ เรียนท่ีสนใจเจาะจงจากทัว่โลก 
ดึงดดูคณาจารย์ท่ีเก่งและมีความเช่ียวชาญ ให้เข้ามาร่วมสอนและร่วมท างานวิจยั ตวัอย่างเช่น 
มหาวิทยาลัยของบริษัทต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยผลิตรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ ประเทศสหรัฐ มี
มหาวิทยาลยัแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger University) ก่อตัง้โดยบริษัทแมคโดนลัด์ ประเทศจีนมี
มหาวิทยาลยัการแพทย์ (China Medical University) ในญ่ีปุ่ นมีมหาวิทยาลยัโตเกียวด้านศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการทะเล (Tokyo University of Marine Science and Technology) โดยมี
ผู้คนจ านวนมากจากทัว่โลกหลัง่ไหลเข้าเรียน ซึง่ในอนาคตมีแนวโน้มท่ีประเทศไทยจะมีการพฒันา
และเปิดมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในลกัษณะดงักลา่วมากขึน้5 
 สถาบนัอดุมศึกษาท่ีมุ่งผลิตผลงานวิจยั  จากสภาพการแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
รุนแรงขึน้  ส่งผลให้มหาวิทยาลยับางแห่งอาจปรับยทุธศาสตร์ไปสู่ทิศการมุ่งผลิตผลงานวิจยัท่ีมี
คณุภาพ  โดยสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ รวมถึงการบุกเบิกการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่
จนเป็นท่ีรู้จักและยอมรับจากนักศึกษาทั่วโลก  ทัง้ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าสู่
มหาวิทยาลัยด้วย  อย่างไรก็ตามการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  ยังมีลักษณะของ
มหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนควบคู่ไปกบัการผลติผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ 
 สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เน่ืองจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ท าให้การเรียนแบบ e-education หรือ e-learning เป็นท่ีนิยมมากขึน้ในอนาคตจะมี

                                                 
4 เร่ืองเดียวกนั. 
5
 จรัส   สวุรรณเวลา, วิกฤตของอุดมศึกษาไทย,  Accessed 25/01/2553.  Available 
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การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  เนือ้หาหลักสูตรบนฐานอิเล็ กทรอนิกส์  มีการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  การพฒันาคณุภาพ
การเรียนการสอน  และการผลิตผู้ เรียนให้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  ในระดบัมหาวิทยาลยั
จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมกว้างขวางหรือท่ีเรียกว่ามหาวิทยาลัยเสมือน 
(Virtual University)  ซึง่จะมีประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสเข้าสู่การอดุมศกึษาส าหรับผู้อยู่ในพืน้ท่ี
ห่างไกล  อยา่งไรก็ตามข้อพงึระวงัในการจดัการศกึษารูปแบบนี ้คือ คณุภาพการจดัการศกึษา 
 สถาบนัอดุมศกึษาท่ีใช้หลกัสตูรต้นแบบจากตา่งประเทศ  การขยายตวัด้านการลงทนุทาง
การศกึษาท่ีแข่งขนัมากขึน้  สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกพยายามท าตลาดการศกึษาไป
ยงัประเทศตา่ง ๆ รวมถึงประเทศไทย  ในขณะทีคนในสงัคมไทยตา่งต้องการหลกัสตูรการศกึษาท่ีมี
คณุภาพท่ีมีความน่าเช่ือถือระดบัสากล  ส่งผลให้มีแนวโน้มการน าเข้าหลกัสตูรการเรียนการสอน
ส าเร็จรูปท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลหรือท่ีเรียกว่าแฟรนไชส์ ( franchise) เข้ามาใน
มหาวิทยาลยัไทยหรืออาจเป็นการเปิดเหลกัสตูรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในตา่งประเทศ เป็นต้น6 
 สถาบนัอดุมศกึษาไทยยงัไม่สามารถขยายตลาดการศกึษาไปยงัตา่งประเทศ  การเปิดเสรี
ทางการศึกษา  เป็นช่องทางให้เกิดการขยายสาขาวิชาท่ีไทยแกร่งหรือมีความพร้อมไปสู่
ต่างประเทศได้  แต่ต้องยอมรับว่าการเปิดเสรีทางการศึกษาของไทยยงัไม่มีความพร้อมเพียงพอ  
เน่ืองจากมีข้อจ ากดัในเร่ืองอ านาจการตอ่รองกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการแข่งขนั
กับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศท่ี มีคุณภาพมากกว่า   ดังนั น้ ใน 5 ปี ข้างหน้า
สถาบันอุดมศึกษาอาจจะสามารถขยายตลาดการศึกษาไปต่างแดนได้  เฉพาะในสาขาท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ไทย เช่น สอนการท าอาหารไทย  ดนตรีไทย  ร าไทย  หตัถกรรมไทย  ภาษาไทย  เป็น
ต้น7 
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีแข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ  การแข่งขันด้าน
การศกึษาไมถ่กูจ ากดัอยูใ่นชอบเขตพืน้ท่ีหนึ่งอีกตอ่ไป  แตจ่ะขยายสูก่ารแข่งขนัระดบัภมูิภาคและ
ระดับโลกมากขึน้  ส่งผลให้การแข่งขันการศึกษาจะทวีความรุนแรงมากขึน้อย่างต่อเน่ือง  

                                                 
6สภุาพ  พสัอ๋อง, วิกฤตของอุดมศึกษาไทย,  Accessed 19/2/2553.  Available from 

http://board.dserver.org/w/wolrldcommune/00000015.html, 1-11. 
7
 จรัส   สวุรรณเวลา, วิกฤตของอุดมศึกษาไทย,  Accessed 25/01/2553.  Available 

from http://board.dserver.org/higer-education/learning2teach – วิกฤตอิดุมศกึษาไทย
(1).htm, 1-4. 
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สถาบนัอดุมศกึษาไทยจึงต้องเร่งพฒันาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ  เร่งพฒันาคณุภาพ
การศกึษาเพื่อดงึดดูผู้ เรียน  ซึง่หากสถาบนัอดุมศกึษาใดไม่สามารถเร่งพฒันาประสิทธิภาพในการ
บริหาร  พฒันาคณุภาพการศกึษา  หรือมีจุดเด่นท่ีน่าดงึดดูมากเพียงพอย่อมจะท าให้ไม่สามารถ
แข่งขนัได้  และอาจต้องปิดตวัหรือควบรวมกิจการกบัสถาบนัอดุมศกึษาอื่นไปในท่ีสดุ8 
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งเชิงพาณิชย์มากขึน้  การแข่งขันด้านการศึกษาท่ีรุนแรงขึน้  
ประกอบกบัการเปลี่ยนสถานะสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  สง่ผลให้สถาบนัอดุมศกึษา
ไทยต้องพึ่งตวัเองมากขึน้  โดยพฒันาไปสู่การด าเนินกิจการเชิงพาณิชย์มากขึน้  ดงัจะเห็นได้จาก
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยหลายแห่งในปัจจบุนั  ตา่งหาช่องทางที่จะน ารายได้เข้าสูม่หาวิทยาลยั
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท าโฆษณา การเปิดหลกัสูตรปริญญาโท  ปริญญาเอก  การเปิด
หลักสูตรการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อลดการพึ่ งพิงงบประมาณจากรัฐ  แต่ใน
ขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบเชิงลบตามมาหากสถาบนัอุดมศึกษาไม่ค านึงถึงคณุภาพการจดั
การศึกษา  รวมถึงอาจเกิดการท าผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น ปล่อยเกรด  การสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึง่มีผู้ เรียนจ านวนมากแต่ขาดคณุภาพ  การปลอ่ยให้นกัศกึษาท่ีท าผลงาน
วิทยานิพนธ์โดยไม่มีคณุภาพส าเร็จการศกึษา เป็นต้น 
 สถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันและในอนาคต  คงไม่สามารถด าเนินกิจการได้ตาม
อ าเภอใจดงัเช่นท่ีผ่านมา  เน่ืองจากแรงกดดนัของกระแสโลกาภิวตัน์  ท่ีได้ด าเนินการเปิดเสรีด้าน
การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสังคมเ ข้าสู่ประเทศไทย  ส่งผลให้
สถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็นต้องด าเนินกิจการโดยท่ีค านงึถึงความอยูร่อด  แตใ่นขณะเดียวกนัต้องไม่
ละทิง้เจตนารมณ์ของการเป็นสถาบันท่ีผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ9 

อนึ่ง หากจะมองย้อนกลบัไปในอดีตจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลยัราชภฏั ได้ถือก าเนิดจาก
การก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูซึ่งพฒันามาโดยล าดบั ซึ่งได้ค านึงถึงคณุภาพขอครูเป็นอย่างยิ่ง การ
กลัน่กรองผู้ ท่ีจะเข้ารับการศกึษาเพื่อออกไปเป็นครูในอนาคตเป็นไปอย่างมี ขัน้ตอนท่ีรัดกมุเพื่อให้
ได้คนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษา ซึ่งการจัดระบบการฝึกหัดครูในขณะนัน้ก็เป็นการจัดระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพคือ เรียนทัง้ชีวิต เรียนทัง้ทางด้านความรู้ ทางทฤษฎี และการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นใน

                                                 
8
 สภุาพ  พสัอ๋อง, วิกฤตของอุดมศึกษาไทย, Accessed 19/2/2553.  Available from 

http://board.dserver.org/w/wolrldcommune/00000015.html, 11-14. 
9เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, ทิศทางการอุดมศึกษาไทย, Accessed 15 December 

2009.  Available from  www.Kriengsak@ Kriengsak.com.blos. eduzones. Com / drkrieng /7614  
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วิชาชีพ และพฤติกรรมของผู้ ท่ีจะออกไปเป็นครูเป็นอย่างดี มีการให้ทนุเล่าเรียน และมีงานรองรับ
ทันทีหลงัจากส าเร็จการศึกษา การศึกษาในสถาบนัการฝึกหัดครู จึงเร่ิมต้นและส าเร็จออกมา
ท างานด้วยเกียรติภมูิ ได้รับการยอมรับจากสงัคมเป็นอยา่งดี เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าตัง้แตปี่ พ.ศ. 2500 
เป็นต้นมา สถาบนัฝึกหดัครูเร่ิมได้รับความกระทบกระเทือนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบ
ทัง้หมดท่ีเคยปฏิบตัิ จากระบบการคดัเลือกคนเก่งเข้าศกึษามาเป็นการรับนกัศกึษาอย่างไม่จ ากดั
จ านวน เปลี่ยนจากระบบ “ฝึกหดัครู” เป็นการ “เรียนครู” เปลี่ยนจากระบบประกนังานมาเป็นการ
แก่งแย่งกนัเข้าท างาน จากระบบการผลิตสงักดัเดียวเป็นหลายสงักดั ความเช่ือถือของสงัคมเกือบ
สิน้สญู กรมการฝึกหดัครูในสมยันัน้พยายามฟืน้ฟูด้วยโครงการครุุทายาท แต่ก็เป็นเพียงจุดเล็กๆ 
ของความพยายามเท่านัน้ หลงัจากนัน้ วิทยาลยัครูก็ได้เปลี่ยนระบบจากความเป็นหนึ่งเดียวคือ
การผลิตครู ไปสู่การผลิตบุคลากรในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ก้าวเข้าสู่ความหลากหลายทาง
วิชาการ และมุ่งขยายการศึกษาให้สงูขึน้ตัง้แต่ปี 2527 เป็นต้นมา ทัง้นีเ้น่ืองมาจากสาเหตหุลาย
ประการ เช่น ความอยู่รอดและมีการแข่งขนักนัอย่างสงู (survival in a global and competitive 
market) การยึดหลกัการให้บริการท่ีดี (good service) การด าเนินธุรกิจท่ีมีค่าใช้จ่าย (higher 
costs of doing business) แนวโน้มด้านการบริหารให้เกิดการคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุ 
(more efficient and accountable) เป็นต้น10 เท่าท่ีผ่านมาจึงอาจกลา่วได้ว่า จากวิทยาลยัครูสู่
มหาวิทยาลยัราชภฏั ได้มีการขยายการให้บริการในสาขาวิชาท่ีหลากหลายยิ่งขึน้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ เรียน การเปลี่ยนสถานภาพของวิทยาลยัครูมาเป็นสถาบนัราชภฏั และในท่ีสดุ
ก็เป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึ่งมีการกระจายอ านาจส าน านกังานสถาบนัราชภฏั สู่สถาบนัราชภฏั
มากยิ่งขึน้นี ้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างขององค์การ และระบบการ
บริหารงานในองค์การจากเดิมมาสูโ่ครงสร้างและการบริหารงานตามแบบสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ไป 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งจะต้องปรับสภาพระบบการบริหารงาน
และการปฏิบตัิงาน ตลอดจนสายการบงัคบับญัชา เพื่อพฒันาคณุภาพการจดัระบบการศกึษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัให้มียทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหารต่อไป และหากย้อนไปดรูะบบ และตวัเลข
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ย้อนจากปีนีไ้ปในอดีตพบหลายๆ ข้อมลูท่ีน่าใจหาย และน่าเป็นห่วงถึง
อนาคต มีดงันี ้11 

                                                 
10 ประวิตร  ชศูิลป์, “แนวทางการพฒันาสถาบนัราชภฏั,”  ไทยโพสต์ (ฉบบัประจ าวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2542) : 1-7. 
11 เฉลิมพล  พลมขุ, มหาวิทยาลัยราชภฏั...วิกฤตหรือไม่,  Accessed 6 มกราคม 

2551.  Available from http:/www.manager.co.th 
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1. นักศึกษา คือ ลูกค้าและผลผลิตท่ีมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นดัชนีชีว้ัดถึงการประสบ
ความส าเร็จระบบการศกึษาของผู้บริหาร ในระบบการศกึษาปัจจบุนั มีจ านวนนกัศกึษาภาคปกติ  
หมายถึงเรียนเต็มเวลาตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ และนกัศกึษาภาคพิเศษ เช่น เสาร์ อาทิตย์ หรือมิ
เช่นนัน้ก็จดัวนัเวลาอ่ืนท่ีสามารถจดัการศกึษาให้ได้ อตัราค่าเทอมก็แตกต่างกนัไป  หากมองย้อน
ไปในอดีต และปัจจบุนั มีมหาวิทยาลยัราชภฏัหลายแห่ง ตวัเลขดงักล่าวลดลงมาก อะไรท่ีเป็น
สาเหตดุงักลา่ว  ต้องยอมรับความจริงว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมานี ้มีการแข่งขนักนัในแง่
ของการบริหารจดัการกันทุกอย่าง อาทิ ค่าเทอม ท่ีพกั บริการอาหาร บริการเงินกู้ จากภาครัฐ 
แม้กระทัง่รับประกนัการมีงานท าหลงัจากจบการศกึษา สาขาวิชาท่ีเป็นแรงดงึดดูท่ีน่าเร้าใจท่ีคาด
วา่จบแล้วไมมี่ค าวา่ตกงาน 

คณุภาพหลงัจากจบการศกึษาของบณัฑิต มีหลายๆ บริษัท หลายหนว่ยงานปฏิเสธท่ีจะ
รับเข้าท างาน หรือถงึแม้วา่รับเข้าท างานแตโ่ดยฐานะ ต าแหน่ง คา่ตอบแทน และโอกาสตา่งจาก
บณัฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาของรัฐท่ีมีช่ือ รวมทัง้ของมหาวิทยาลยัเอกชนด้วย  

2. อาจารย์/ บคุลากร เป็นบคุลากร จกัรกลท่ีส าคญัยิ่งในการผลกัดนัร่วมมือปฏิบตัิภารกิจ
ให้ลลุ่วงไปด้วยดี นบัตัง้แต่รัฐบาลมีนโยบายให้ข้าราชการได้ออกจากราชการก่อนก าหนด  หรือ
เรียกว่า เออร์ร่ีรีไทน์ ท าให้มีจ านวนอาจารย์ท่ีมีความประสงค์ออกจากราชการจ านวนมาก บาง
โปรแกรมหรือภาควิชาแทบจะสญูพนัธุ์ไปเลยก็มี ส่วนท่ีมีอยู่ก็อยู่ไปตามสภาพของความเป็น
ราชการ  ปัจจุบนัอตัราส่วนระหว่างอาจารย์ท่ีเป็นข้าราชการ หรืออาจารย์อตัราจ้างท่ีต้องท า
สญัญากนัเป็นระบบปี  

ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัอนัได้แก่ สภามหาวทิยาลยั อธิการบดี และผู้บริหาร เป็น
ตวัจกัรกลท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะผลกัดนั ก าหนดนโยบาย ทิศทาง แนวทางในการปฏิบตั ิ ผู้บริหารหลาย
คนคุ้นเคยกบัระบบธรรมเนียมของราชการ ท าให้มีการแข่งขนักนัระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัด้วย
กนัเอง 

ผู้บริหารบางแห่งพยายามหายทุธศาสตร์ใหมห่ลายอยา่ง อาทิ พยายามท่ีจะเปิดการเรียน
ระดบัปฐมวยั ประถมศกึษา แม้กระทัง่สาธิตของมธัยมศกึษา เปิดหลกัสตูรปริญญาโท ปริญญา
เอก หรือมีความพยายามหารายได้ทางอ่ืนๆ เพื่อความอยูร่อด เช่น เปิดตลาดนดัขายของ เชิญ
นกัศกึษาท่ีเป็นชาวตา่งชาตเิข้ามาเรียน และวิธีอ่ืนๆ ท่ีหลายหลาก 

3. ระบบการแข่งขัน เร่ิมตัง้แต่การแข่งขันกันตัง้แต่คณาจารย์ในแต่ละโปรแกรม แต่ละ
คณะ บางโปรแกรมในปัจจุบนัมีแต่จ านวนอาจารย์แต่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน  จึงต้องใช้
ความสามารถพิเศษของผู้ เรียนทัง้ด้านความจ า ความเข้าใจ การพิสจูน์ ทดลอง  การแข่งขนักนัของ
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ผู้บริหารมหาวิทยาลยั เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีจะเพิ่มยอดของนกัศกึษา ช่ือเสียงของหลกัสตูร ใน
ปัจจบุนัมีหลายแห่ง มีความพยายามท่ีจะดงึคนท่ีมีช่ือเสียงของสงัคม ประสบความส าเร็จของชีวิต
เข้ามาจดัหลกัสตูร เพ่ือเป็นหลกัสตูรท่ีน่าเร้าใจ  

4. ระบบการเมือง กระทรวงศกึษาธิการเป็นกระทรวงท่ีมีรัฐมนตรีท่ีมีการเปลี่ยนโฉมหน้า
มากท่ีสดุ ผู้น าแต่ละคนท่ีเข้ามาต่างมีนโยบาย ยทุธศาสตร์ วิธีการท่ีต่างกนั การยึดถือปฏิบตัิ
เป็นไปตามกระแสของผู้น าแตล่ะคน 

 
ปัญหาของการวิจยั 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ตามท่ีพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาตินี ้โดยค านึงถึงความเป็น
อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญา  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
สถาบนัอดุมศกึษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีปรัชญา วตัถปุระสงค์ และพนัธกิจในการจดัตัง้ท่ีแตกต่าง
กนั เพื่อให้สถาบนัอดุมศกึษาสามารถจดัการศกึษาได้อยา่งมีประสิทฺธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อมลูดงักล่าวข้างต้น ได้บ่งชีปั้ญหาของมหาวิทยาลยัราชภฏั ค่อนข้างจะครอบคลมุ ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี เ้ป็นสิ่งบั่นทอนความพยายามท่ีจะสร้างคุณภาพ และความน่าเช่ือถือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้เกิดกับสังคม  หากผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏ จะได้ร่วมกันก าหนด
ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร นอกจากจะท าให้มหาวิทยาลยัราชภฏั สามารถ
แก้ไขจดุบกพร่องเหลา่นีแ้ล้ว ยงัจะท าให้สร้างความน่าเช่ือถือในคณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษาได้
อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามการจะปรับตวัและปรับคุณภาพการบริหารให้สอดรับกับแนวโน้มอนาคต  
จ าเป็นต้องสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกการบริหาร เพื่อเป็นกรอบในการปรับทิศทางพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัให้สอดรับกบัอนาคตท่ีจะมาถึง  สถาบนัอดุมศกึษาบางแห่งก็ปรับยทุธศาสตร์
ไปสู่ทิศการมุ่งผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ  โดยสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ รวมถึงการ
บกุเบิกการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่  บางสถาบนัอดุมศกึษาก็มุ่งเน้นไปท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท า
ให้การเรียนแบบ e-education หรือ e-learning เป็นท่ีแพร่หลายมากขึน้  มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  การพฒันาคณุภาพการเรียนการ
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สอนและการผลิตผู้ เรียนให้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  สถาบนัอดุมศกึษาท่ีแข่งขนัไม่ได้ต้อง
ปิดตวั การแข่งขนัด้านการศึกษาไม่ถกูจ ากดัอยู่ในชอบเขตพืน้ท่ีหนึ่งอีกต่อไป  แต่จะขยายสู่การ
แข่งขันระดับภูมิภาค ส่งผลให้การแข่งขันการศึกษาจะทวีความรุนแรงมากขึน้อย่างต่อเน่ือง  
สถาบันอุดมศึกษาต้องเร่งพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุกการบริหารให้มีประสิทธิภาพ  เร่งพัฒนา
คณุภาพการศกึษาให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ ศรัทธา และยอมรับจากสงัคม  
 จากปัญหาสถานการณ์การแข่งขนัของสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีการแข่งขนักนัรุนแรงขึน้ทุก
ขณะ  ปัญหาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่อการศึกษาและนโยบายของรัฐในการจดัการศกึษา  
สง่ผลให้ผู้ เรียนมีทางเลือกในการเข้าเรียนในสถานบนัอดุมศกึษาเพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้น  สง่ผลให้
สถาบนัอดุมศกึษาซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้หลายต้องปรับยทุธศาสตร์กิจการของตนเอง  
โดยเฉพาะการน ายุทธ์ศาสตร์เชิงรุกมาใช้ในการบริหารงาน  อนัส่งผลต่อการตดัสินใจของผู้ เข้า
เรียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัจะต้องปรับยทุธศาสตร์ของตนเอง  เพื่อท่ีจะท าให้เกิดความรู้สกึพอใจ
และรู้สึกคุ้มค่ากบัค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไป และเม่ือมหาวิทยาลยัราชภฏัสนองต่อความต้องการได้
มากท่ีสดุ  ก็จะท าให้เป็นท่ียอมรับมีผลมาถึงช่ือเสียง และรายได้ท่ีเพิ่มมากขึน้น าไปสู่การอยู่รอด 
เติบโต เพิ่มมาก อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  อีกทัง้ยงัสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัเชิง
ธุรกิจอีกด้วย 
 ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภัฏ  นอกจากนี ้ยังต้องการทราบรูปแบบและ
ยืนยนัรูปแบบของยุทธศาสตร์เขิงรุก เพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัรชภฏั ซึ่ง
ผลการวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัโดยเฉพาะใช้เป็นข้อมลูประกอบใน
การพฒันาคณุภาพการบริหารงาน และก าหนดยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหาร เพื่อให้สามารถสนอง
ความต้องการของการได้รับผลกระทบของทกุฝ่ายและให้ได้มากท่ีสดุ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของงานวิจัย  ผู้ วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. เพื่อทราบองค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั  
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 2. เพื่อทราบรูปแบบของยุทธศาสตร์เ ชิง รุก เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 3. เพื่อยืนยันรูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั  ผู้ วิจยัจึงก าหนดข้อค าถามของงานวิจัย 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
องค์ประกอบใดบ้าง 
 2. ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีรูปแบบเป็น
อยา่งไร 
 3. ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นเก่ียวกบัยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอยา่งไร 
 
สมมตฐิานทางการวิจัย 
 1. องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัมีลกัษณะเป็นพหตุวัแปร 
 2. รูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัมีลกัษณะเป็นความสมัพนัธ์ของพหตุวัแปร 
 3. รูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัผทูรงคณุวฒุิเห็นวา่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และข้อคิดเห็นเก่ียวกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์เชิงรุกการบริหารตามแนวคิดของ ประยงค์  มีใจซื่อ12 กระบวนการการบริหาร
ยทุธศาสตร์  ประกอบด้วย  ขัน้ตอนการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental  Analysis)  
เพื่อชีใ้ห้เห็นสภาพแวดล้อมขององค์การในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ชีใ้ห้เห็นอุปสรรค และ
โอกาสทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  (2) การประเมินข้อดีและข้อเสีย  ขัน้ตอนการก าหนดทิศทางของ
องค์การ (Direction Setting) ประกอบด้วย (1) การก าหนดวิสยัทศัน์  (2) การก าหนดพนัธกิจ  (3) 
การก าหนดวตัถุประสงค์  และ (4) การก าหนดเป้าหมาย  ขัน้ตอนการสร้างยุทธศาสตร์องค์การ 
(Organization Strategy)  ประกอบด้วย 3 ระดบั ได้แก่ (1) ระดบัองค์กร (Corporate Level)  (2) 
ระดบัธุรกิจ (Business Level)  และ (3) ระดบัหน้าท่ี (Function Level)  ขัน้ตอนการปฏิบตัิการเชิง
ยทุธศาสตร์ (Implementing  Strategy) ประกอบด้วย  (1) การก าหนดนโยบาย  (2) การจดัท า
แผน  (3) การจดัท าแผนปฏิบตัิการ  (4) การก าหนดโครงการ  และ (5) การก าหนดแผนงาน  และ
ขัน้ตอนการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ (Control Strategy) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) การ
ควบคมุ (Control) ใช้การควบคมุคณุภาพ (Quality Control) (2) การประเมินผล (Evaluate) ใช้
การตรวจสอบ (Balanced  Scorecard)  แตส่ าหรับพอร์เตอร์ (Michael E. Porter) ได้กลา่วถึง 
หลกั 6 ประการในการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ไว้ดงันีค้ือ (1)  เป้าหมายท่ีถูกต้อง (right 
goal) (2) องค์ประกอบของคณุค่า (value proposition) (3) ห่วงโซ่ของคณุค่าท่ีมีความโดดเด่น 
(distinctive value chain) (4) การแลกเปลี่ยน (trade-offs) (5) ความสอดคล้อง (fit) และ (6) 
ความตอ่เน่ือง (continuity)13  ส าหรับพส ุ เดชะรินทร์ ได้น าเสนอการบริหารยทุธศาสตร์แบบครบ
วงจรไว้ 3 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ทางยทุธศาสตร์ (strategic analysis) (2) การก าหนด
ยุทธศาสตร์ (strategic formulation) และ (3) การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (strategic 
execution)14 ซึง่สอดคล้องกบัรูปแบบการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ของการพฒันาระบบราชการไทย 

                                                 

 12ประยงค์   มีใจซื่อ, การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2542),19-145. 

13 พอร์เตอร์ (Michael E. Porter), อ้างถึงใน ฐิตินนัท์  อิฐรัตน์, ยุทธศาสตร์กับ
อินเทอร์เน็ต (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากดั, 2548), 47-49. 

14 พส ุ เดชะรินทร์, การบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร, ใน การประชมุเชิง
ปฏิบตัิการ “หลกัสตูรเพ่ือพฒันาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง,” วนัท่ี 1-6 สงิหาคม 2548 
(กรุงเทพมหานคร : ก.พ.ร.), 1-2. (อดัส าเนา). 
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คือ (1) การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ (strategy formulation) (2) การน าไปสูก่ารปฏิบตัิ (strategy 
implementation) และ (3) การควบคมุเชิงยทุธศาสตร์ (strategic control)15  พร้อมกนันี ้อธิปัตย์  
คลี่สนุทร ได้เสนอยทุธศาสตร์การบริหารแนวใหม่ในยคุโลกาภิวตัน์ ไว้ดงันี ้(1) การใช้ระบบข้อมลู
สารสนเทศ (information utilization) (2) การบริหารทางไกล (high-tech administration) (3) การ
หาความรู้ท างานกับระบบคอมพิวเตอร์ (computer literacy) (4) การมองการณ์ไกล 
(introspection) (5) การใช้หน่วยงาน/องค์กรอื่นท างาน (decentralization) (6) การจดัรูปองค์กรท่ี
ท างานได้ฉับไว (organization development) และ (7) การพฒันาบุคลากร (personnel 
development)16 
 นอกจากรูปแบบ หรือองค์ประกอบในการบริหารยทุธศาสตร์เชิงรุกโดยทัว่ไปแล้ว แผนการ
พฒันาการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาไทย ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) ได้ก าหนดยทุธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ คือ (1) การพฒันาอุดมศึกษาไทยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (2) การเช่ือมต่อกับ
การศึกษาขัน้พื น้ฐานและอาชีวศึกษา (3) บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศ (4) การเงินอดุมศกึษา และ (5) โครงสร้างพืน้ฐานการเรียนรู้17  จากนัน้ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัต่างๆ ได้จดัท ายทุธศาสตร์ ไว้มากมาย ดงัตวัอย่างของมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมาท่ีจัดท าไว้เป็นครัง้ท่ี 3 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ขัน้ตอนคือ (1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (2) ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
และคุณลักษณะบัณฑิตของของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (3) ภาพอนาคตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (scenario) และ (4) นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา พ.ศ. 2553-255618   

                                                 
15 ส านกังาน ก.พ.ร., การบริหารเชิงยุทธศาสตร์กับการพัฒนาระบบราชการไทย,  

Accessed 7/7/2553.  Available from 
http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/july48/management.htm : 1-2. 

16 อธิปัตย์  คลี่สนุทร, ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภวิัตน์ (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.) 3-4.  
(อดัส าเนา). 

17 กระทรวงศกึษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.

2551-2554) (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2551), 32-39. (อดัส าเนา). 
18 เศาวนิต  เศาณานนท์, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

(นครราชสีมา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา), 3-7. (อดัส าเนา). 
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 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าแนวคิดจากต ารา การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา  
เอกสาร บทความ รูปแบบการบริหารท่ีดี (Best Practice) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์จากแหล่ง
ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัร่วมกบั
การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา  เพื่อให้ได้ความชดัเจนในการก าหนด
ตวัแปรท่ีศกึษา  โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึง่ผู้วิจยัจะศกึษา
ยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยเร่ิมจากยุทธศาสตร์น าเข้า (Strategic 
Inputs) ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) บคุลากร พนัธมิตร การเงิน โครงสร้าง
พืน้ฐาน ปรัชญา พันธกิจ นโยบาย ลูกค้า และสารสนเทศ ซึ่งน าไปสู่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ 
(Strategic Actions) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบใหญ่ ได้แก่ (1) การก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์ 
(Strategic Determination) และ (2) การปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์ (Strategic Implementation) ซึง่
มีองค์ประกอบย่อยดงันี ้เป้าหมาย การวางแผน การมองการณ์ไกล การสร้างภาพอนาคต สร้าง
ยทุธศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิบตัิการท่ีว่องไว กระบวนการภายใน ควบคมุยุทธศาสตร์ 
คณุค่า ความสอดคล้อง การประเมินยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยน และความต่อเน่ือง ซึ่งน าไปสู่
ผลลพัธ์ยทุธศาสตร์ (Strategic Outcomes) ประกอบด้วย ขีดความสมรรถนะ การแข่งขนั การ
พฒันาเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ  จากนัน้ จึงน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปประมวลใหม่ เป็นการเร่ิมต้น
ยทุธศาสตร์เชิงรุกตอ่ไป ซึง่สามารถสรุปกรอบแนวความคิดได้ดงันี ้
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดความหมายของค าศพัท์เฉพาะไว้ดงันี ้
 ยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหาร หมายถึง  กระบวนการในการบริหารท่ีมีคณุภาพตอ่เน่ือง  มี
การกระท าซ า้บ่อยๆ มีความเช่ือมโยงและเก่ียวข้องกับทุกหน่วยงานในองค์การ  (anticipator)  
มุง่หวงัเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม และสถานการณ์
ในขณะนัน้ อีกทัง้รวมถึงการเปลี่ยนแปลง (change-oriented) และพฤติกรรมความคิดริเร่ิมของ
ตนเองท่ีมีตอ่หน่วยงาน (self-initiated behavior in the work place) ในอนาคต 
 คุณภาพการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการแข่งขันทุกๆ ด้าน การเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่องค์การให้มีศกัยภาพมากกวา่เดมิ มีการพฒันาองค์การทัง้ในเชิงปริมาณ และ
คณุภาพจนเป็นท่ียอมรับ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏั หมายถึง สถาบนัอดุมศึกษาท่ีให้การศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุปริญญา
ขึน้ไปตามพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 ประกอบด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏั 40 
แห่งทัว่ประเทศ 

http://search.proquest.com/docview/916624462?accountid=50152
http://search.proquest.com/docview/
http://search.proquest.com/docview/916624460?accountid=50150
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ปัจจุบนัการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจดัการองค์การทัว่โลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย เป็น

ความพยายามท่ีจะพัฒนาและปรับตัว รวมทัง้ปรับปรุงระบบกระบวนการขัน้ตอนและวิธีการ
บริหารและปฏิบตัิการในองค์การ เพื่อสร้างความเข็มแข็งอันจะส่งผลต่อความสามารถในการ
ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงท่ีเพิ่มมากขึน้ทกุขณะ ซึง่ในประเทศไทยนัน้เร่ิมต้นจาก
ภาคธุรกิจเอกชนและในท่ีสุดก็เข้าสู่ภาครัฐ โดยเฉพาะการเน้นการปรับปรุงระบบบริหาร 
ระบบปฏิบตัิการ และระบบการให้บริการด้านต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างมีคณุภาพ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนจะเห็นได้ชดัว่าหลายธุรกิจหลายองค์การพยายามปรับตวัเพื่อรับมือกบัการแข่งขนั ซึ่ง
มองไปในอนาคตด้วย ด้วยเหตนีุห้ลายองค์การจึงมีการปรับยทุธศาสตร์การบริหารกนัขนานใหญ่ 
ซึง่แตล่ะธุรกิจแตล่ะองค์การก็มีแนวคดิวิธีการและรูปแบบทางการด าเนินการท่ีตา่งออกไปมากบ้าง
น้อยบ้าง แต่ท่ีทกุองค์การด าเนินการเหมือนๆ กนั ก็คือมีการก าหนดยทุธศาสตร์ (strategy) ของ
องค์การ ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาคุณภาพการบริหารแล้วยังมุ่งสู่การก าหนด
ยทุธศาสตร์การแข่งขนั (Competitive Strategy) เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัเชิง
ธุรกิจ (Competitive Advantage) อีกด้วย ด้วยเหตุนียุ้ทธศาสตร์ของแต่ละองค์การจึงมี
ความส าคญัท่ีองค์การนอกจากจะก าหนดยทุธศาสตร์ขึน้มากแล้วยงัต้องขบัเคลื่อนให้การบริการ
การปฏิบตัิงาน และการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้เกิดคณุภาพ
เพื่อสร้างความพงึพอใจให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (Stakeholder) อีกด้วย  
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกการบริหาร 
 
ปัจจุบนัยุทธศาสตร์ธุรกิจได้กลายเป็นหัวข้อส าคญัในด้านการบริหาร ท่ีผู้บริหารในทุก

ระดบัและในทกุองค์การทัง้หน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐตา่งต้องให้ความสนใจ เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ของปัจจยัทางธุรกิจ (Business Factors) มีผลตอ่ชยัชนะและความพ่ายแพ้
ขององค์การ ถ้าต้องการตดัสินใจและการด าเนินงานของผู้บริหารเกิดความผิดพลาดหรือพลัง้เผลอ
ขึน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงต่อเสถียรภาพและการด ารงอยู่ขององค์การ ซึ่งจะส่งผล
กระทบตอ่เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดงัค ากลา่วท่ีว่า ‚เดินหมากผิดก้าวเดียวแพ้ทัง้กระดาน‛ 
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ซึ่งเห็นตัวอย่างจากการตดัสินใจท่ีผิดพลาดทัง้ในระดบัจุลภาค และมหภาค ตวัอย่างเช่น การ
ตดัสินใจของรัฐบาลท่ีเข้าช่วยเหลืออตุสาหกรรมท่ีไม่มีอนาคต (Sunset Industry) บางประเภท
เน่ืองจากกระแสการเมือง จึงท าให้ละเลยต่อระบบเศรษฐกิจไม่สามารถพฒันาได้เต็มศกัยภาพ 
หรือองค์การธุรกิจท่ีตดัสินใจขยายตวัท่ามกลางสภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดปัญหาด้าน
การระดมทนุและการตลาด ซึง่จะเป็นผลตอ่เน่ืองถึงความมัน่คงในการด าเนินงานขององค์การ เป็น
ต้น  เช่นเดียวกบัการบริหารทางการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบัมหาวิทยาลยัก็มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งยวดในการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนัตอ่ไป 

 
ความหมายของยุทธศาสตร์ 

ค าวา่ ยทุธศาสตร์ (Strategy) เป็นศพัท์ท่ีได้ฟังกนัอยูเ่สมอ ท่ีจริงแล้วค าวา่ ยทุธศาสตร์มี
จดุเร่ิมต้นและถกูน าไปใช้บอ่ยครัง้ท่ีสดุทางด้านการทหาร และการท าสงคราม ซึง่หมายถึง วิถีทาง
หรือแนวทางท่ีถกูก าหนดขึน้เพ่ือจดัสรร และวางต าแหน่งก าลงัทรัพยากรทางทหารในสนามรบด้วย
จดุมุง่หมายแห่งการพิชิตศตัรู เม่ือค าวา่ ยทุธศาสตร์ได้ถกูน ามาใช้ในทางเศรษฐกิจ ความหมาย
ของมนัก็คือ วิธีทางหรือแนวทางท่ีถกูก าหนดขึน้เพ่ือระดมและจดัสรรการใช้ทรัพยากรของประเทศ
ในอนัท่ีจะชว่ยให้บรรลถุึงซึง่เป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์ (Strategy) รวมทัง้การบริหารยทุธศาสตร์ (Strategic Administration) เป็น
ค าท่ีน ามาใช้อย่างกว้างขวางทัง้ภาครัฐและเอกชน และเม่ือพิจารณาความหมายของยทุธศาสตร์ 
พบว่า มีความหมายท่ีหลากหลายตวัอย่างเช่น หมายถึง1 1) ศิลปะในการน ากองทัพ หรือการ
อ านวยการทัง้ปวงเก่ียวกบัการทหารเพื่อให้ได้ชยัชนะแก่ศตัรู ซึง่มีความหมายครอบคลมุถึงศิลปะ
ในการบงัคบับญัชาการเคลื่อนย้ายกองทพั และการต่อสู้ เพื่อให้ได้ชยัชนะทหารในยามสงคราม 2) 
กลศกึ กลยทุธ์ หรือวิธีการตา่งๆ ส าหรับเอาชนะศตัรูโดยไม่รู้ตวัหรือท าความประหลาดใจให้แก่ศตัรู
ทางการทหาร 3) ศาสตร์การสงครามส าหรับผู้น ากองทพั 4) การวางแผนเพื่อน ากองทพัเข้ารบโดย
ใช้ก าลงัพลท่ีมีอยู่รวมทัง้ใช้กลอุบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5) อุบาย หรือกลอุบายทัง้ปวงท่ีจะ
เอาชนะศตัรูคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขนัทัว่ไปโดยไม่จ าเป็นต้องเก่ียวกบัการทหารเท่านัน้  6) วิธีการ หรือ
แนวทางเพื่อแก่ปัญหาหรือรักษาไว้ ซึง่ความมัน่คงของชาติด้วยก าลงัอ านาจของชาติในด้านตา่งๆ  
7) การแสดงความปรารถนา และหนทางปฏิบตัิเพื่อบรรลเุป้าหมายของหน่วยงานในทกุระดบั หรือ

                                                 
1 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์โฟมเฟส, 2554), 58-59. 
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เกือบทกุระดบั 8) การใช้กลวิธี หรืออบุายเพื่อให้ได้เปรียบศตัรูคู่ต่อสู้  หรือคู่แข่งขนัไม่ว่าจะเป็นไป
ในทางธุรกิจ การค้า การเมือง หรือการทหาร 9) ศาสตร์และศิลป์ในการใช้พลังอ านาจ หรือ
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในการปฏิบตัิการด้านตา่งๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 10) เดิมในระดบัชาติ เข้าใจกนั
วา่ยทุธศาสตร์มุ่งเฉพาะเร่ืองการทหาร หรือความมัน่คงของชาติ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายในการชนะ
สงครามเท่านัน้ แต่ทุกวนันีไ้ด้ปรับเปลี่ยนไปมากโดยความมัน่คงของชาติมิได้ขึน้อยู่เฉพาะพลงั
อ านาจด้านการทหารแต่เพียงอย่างเดียวแต่พลงัอ านาจแห่งชาติด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สงัคม
จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลงังาน และสิ่งแวดล้อมก็มีความส าคญัทดัเทียมกับ
ด้านการทหาร เม่ือเป็นเช่นนี ้ยุทธศาสตร์จึงหมายถึง ศิลป์และศาสตร์ในการพฒันาและการใช้
การเมืองเศรษฐกิจ สงัคมจิตวิทยาการทหารของชาติ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพลงังาน และ
สิ่งแวดล้อมทัง้ในยามปกติและยามสงครามเพื่อสนบัสนุนให้การด าเนินนโยบายของชาติเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ทัง้นี ้จดุมุ่งหมายหลกั คือการน าก าลงัอ านาจของชาติในทกุๆ ด้าน
มาใช้เพื่อช่วยให้บรรลเุป้าหมายของชาติ  

ดงัท่ีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยาม มีดงันี ้ธงชยั สนัติวงษ์ อธิบายว่า ยทุธศาสตร์ 
หมายถึง วิธีการท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ ยทุธศาสตร์เป็นสว่นผสมของเป้าหมาย
และนโยบายหลกั ซึ่งรวมกนัเป็นการกระท าอย่างใดและมกัจะต้องมีการจดัเอาทรัพยากรต่างๆ 
ด้วย2  สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ กลา่วไว้ว่า กลยทุธ์ หรือยทุธศาสตร์ หมายถึง การตดัสินใจท่ี
สมัพนัธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  เป็นการตดัสินใจบนฐานของ
สมมติฐานการปรับตวัให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต3  วิโรจน์ สารรัตนะ 
เห็นว่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง ทิศทาง หรือแบบแผนการด าเนินงานในระยะยาวขององค์การ 
ก าหนดขึน้โดยค านึงถึงความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมภายนอก  แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้หาก
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป การท่ีองค์การจะสามารถเลือกยุทธศาสตร์ได้เหมาะสม
เพียงใด ขึน้อยู่กบัข้อมลูท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมท่ีองค์การจดัหามาได้4  วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์ 
และคณะ มีความเห็นว่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง ชดุของทางเลือกระยะยาวเก่ียวกบัเป้าประสงค์ 

                                                 
2 ธงชยั สนัตวิงษ์, องค์การและการบริหาร,  พิมพ์ครัง้ท่ี 11 (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วฒันาพานิช, 2543), 190. 
3 สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, อ้างถงึใน จินตนา  บญุบงการ และณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทร์,  

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2549), 13. 
4 วิโรจน์ สารรัตนะ, แผนยุทธศาสตร์องค์การ  (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ทิพย

วิสทุธ์ิ, 2542), 3. 
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(หรือเป้าหมาย) เชิงปฏิบตัิการและนโยบาย รวมทัง้แผนปฏิบตัิการของแผนงานรัฐบาล ซึง่องค์การ
ภาครัฐก าหนด โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีส าคญั 2 ประการ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของแผนงานท่ีรัฐบาล
ก าหนดไว้ และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การด าเนินงานของแผนงาน5 ชยัยศ สนัติวงษ์ และคณะ 
กลา่วว่า กลยทุธ์ ยทุธศาสตร์ หรือยทุธวิธี ก็คือค าๆ เดียวกนั โดยสรุปแล้วหมายถึง แนวทางหรือ
วิธีการท าอยา่งไรท่ีจะไปถึงวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้6 โกวิท วงศ์สรุวฒัน์ อธิบายว่า หลกัการส าคญั
ของยทุธศาสตร์คือ "นโยบายของประเทศต้องก าหนดยทุธศาสตร์ กล่าวคือ ต้องมีการก าหนด
วตัถุประสงค์ของประเทศให้ชดัแจ้งเสียก่อนแล้วจึงก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ  แล้วจึงเร่ิม
ก าหนดยทุธศาสตร์ได้" สรุปง่ายๆ ก็คือ ยทุธศาสตร์นัน้เป็นค าของทหาร ตอ่มาได้ขยายเอาไปใช้
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และจิตวิทยา ท าให้มีค าว่า ยทุธศาสตร์ชาติ ขึน้ ยทุธศาสตร์
จึงใช้กบัเร่ืองใหญ่ๆ เป็นระดบัชาติหรือกองทพัใหญ่ๆ สว่นกลยทุธ์นัน้ใช้กบัเร่ืองหรือองค์กรย่อยๆ 
เลก็ๆ เช่น บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ7  

ส่วนบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ ให้ความหมายว่า ยทุธศาสตร์ หรือ strategy ใน
ภาษาองักฤษ ซึ่งได้มีผู้ รู้แปลเป็นไทยว่า ‚กลยทุธ์‛ และก็มีการใช้กนัอย่างแพร่หลาย โดยท่ี
ความหมายมกัเป็นไปในทางลบ เช่น ใกล้โค้งสดุท้ายของการเลือกตัง้ ผู้สมคัรของแต่ละพรรคตา่ง
งดัเอา "กลยทุธ์" ทกุรูปแบบออกมาห า้หัน่กนั ทัง้เกทบับลฟัแหลก อย่างนีเ้ป็นต้น อนัท่ีจริง ‚กล
ยทุธ์‛ หรือ ‚ยทุธศาสตร์‛ หมายถึง ‚มุ่งเน้นหรือทุ่มเททรัพยากร‛ ไปในเร่ืองใดแล้วสามารถน าพา
หมู่คณะไปสูค่วามส าเร็จหรือวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้8 พส ุ เดชะรินทร์ และคณะ ให้ความหมายไว้ว่า 
ยทุธศาสตร์ คือ สิ่งท่ีองค์การท าเพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จ โดยความส าเร็จนัน้ของแตล่ะองค์กรก็ไม่
เหมือนกนั ถ้าเป็นองค์กรเอกชน ความส าเร็จอาจจะอยู่ท่ีตวัเลขทางการเงิน แตถ้่าเป็นหน่วยงาน
ราชการ ความส าเร็จนัน้ก็อยู่ท่ีการบรรลวุิสยัทศัน์ (พส ุเดชะรินทร์ และคณะ, 2548: 20)  จินตนา 
บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทร์ กลา่วว่า การจดัการเชิงกลยทุธ์ หมายถึง กระบวนการท่ี

                                                 
5 วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, อ้างถึงใน ประเสริฐ สงิขรเขียว, ‚ยทุธศาสตร์การ

พฒันาภาวะผู้น าให้กบัทหารกองประจ าการหน่วยจงัหวดัทหารบกเลย‛  (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 50. 

6 ชัยยศ สนัติวงษ์ และคณะ, การบริหารระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชมุช่าง จ ากดั, 2546), 18-23. 
7 โกวิท วงศ์สรุวฒัน์, หนงัสือพิมพ์ มตชินรายวัน, 16 มิถนุายน 2547. 
8 บญุเกียรต ิชีวะตระกลูกิจ, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับ CEO (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทสขุมุและบตุร จ ากดั, 2547), 1. 
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ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลส าคัญของธุรกิจท่ีใช้ในการประกอบการ
ตดัสินใจ การวางแนวทางการด าเนินงาน และควบคมุการปฏิบตัิงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่าองค์การสามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนสามารถสามารถมีพัฒนาการและสามารถแข่งขันใน
อตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ9 ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบลูย์ ให้ความหมายของยทุธศาสตร์ 
หมายถึง แผนท่ีจะบรรลถุึงพนัธกิจและเป้าหมาย10 นฤมล สุน่สวสัดิ ์ให้ความหมายของยทุธศาสตร์
ว่า เป็นภาพรวมหรือภาพใหญ่ในการท าสิ่งท่ีถกูต้องเหมาะสม สว่นยทุธวิธีเป็นวิธีรายละเอียดของ
การกระท าให้ส าเร็จ ยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดทิศทางการกระท าท่ีถูกต้องและจุดหมาย
ปลายทางขององค์การ ในขณะท่ียุทธวิธีเป็นการด าเนินการเดินทางท่ีจะไปให้ถึงจุดหมาย
ปลายทางด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม11 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ กลา่วว่า ในความหมายของยทุธศาสตร์
ระดบัองค์กรของภาคธุรกิจ หมายถึง การก าหนดทิศทาง (direction) และขอบเขต (scope) ความ
ต้องการในระยะยาวขององค์กร เพื่อท่ีจะจดัสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในการ
แข่งขนั และความคาดหวงัของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจ (stakeholder expectations)12            
จิรประภา อคัรบวร และรัตนศกัดิ์ เจริญทรัพย์ เห็นว่า S-Strategy (ยทุธศาสตร์) หมายถึง ทิศทาง
และขอบเขตท่ีองค์การจะด าเนินไปในระยะยาวนัน้เป็นอย่างไร อนัเปรียบเสมือนเข็มทิศของ
องค์การว่ามีความชดัเจนหรือไม่ หลงัจากนัน้ การศกึษาว่าองค์การของเรานัน้อยู่ท่ีไหนในขณะนี  ้
พนัธกิจของเราคืออะไร พนัธกิจของเราควรจะเป็นอย่างไร และใครเป็นผู้ รับบริการของเรา13        
สนัตีรณะ นามวงษา กลา่ววา่ ยทุธศาสตร์ หมายถึง การวางแผนเพื่อน ากองทพัเข้ารบโดยใช้ก าลงั

                                                 
9 จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทร์, การจดัการเชิงกลยุทธ์ 

(กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2549), 13. 
10 ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบลูย์, ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ (นนทบรีุ : 

ส านกัพิมพ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2551), 188. 
11 นฤมล สุน่สวสัดิ,์ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์วนัทิพย์, 2552), 3. 
12 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, เร่ืองเดียวกนั, 188. 
13 จิรประภา อคัรบวร และรัตนศกัดิ ์เจริญทรัพย์, แผนที่ยุทธศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานเุบกษา, 2552), 127. 
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ท่ีมีอยู่ และกลอบุายให้เกิดประโยชน์สงูสดุ14 และพิเชษฐ์ วงเกียรติ์ขจร ให้ความหมายไว้ว่า 
ยทุธศาสตร์ คือ การพฒันาโดยน าทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการวางแผน และวิธีการท่ีชาญฉลาดลุ่ม
ลึกกว่าเดิมเพื่อการบรรลวุัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายท่ียากเป็นพิเศษและไม่
สามารถส าเร็จได้ด้วยวิธีการปกติ15  

เม่ือมาสูย่คุปัจจบุนั ซึง่การแขง่ขนัทางธุรกิจการค้าได้เร่ิมทวีความเข้มข้นอยู่ทกุขณะ ค าว่า
ยทุธศาสตร์ก็ได้เร่ิมถกูน ามาใช้ในแง่ของธุรกิจอย่างแพร่หลาย แม้ว่าในปัจจุบนัจะยงัไม่มีข้อสรุปท่ี
แน่นอนถึงความหมายค าว่า ยุทธศาสตร์ในทางธุรกิจก็ตาม ความหมายหนึ่งซึ่งเป็นท่ีแน่ชดัของ
ธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การสร้างหรือพฒันาวิถีทางในทางปฏิบตัิ ตลอดจนการระดม
และจดัสรรทรัพยากรขององค์การธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลถุึงซึง่เป้าหมายท่ีได้ถกูก าหนดไว้อยา่ง
มีประสิทธิผล 

ดงัท่ี รูธเวลล์ และกาซานสั (William J. Rothwell and H. C. Kazanas) ให้ความหมายว่า 
เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ ถือหุ้น กลุ่มพนกังานท่ี
อยู่ภายในองค์การ โดยผ่านการเรียนรู้อย่างมีแบบแผนอันน าไปสู่ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นใน
อนาคต ซึง่ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์จะช่วยท าให้เกิดการประยกุต์ใช้แผนยทุธศาสตร์
ธุรกิจและแผนงานด้านบคุลากรในองค์การ16 สวอร์ต (Juani Swart) ให้ความหมายถึงยทุธศาสตร์
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีถูกออกแบบขึน้มาอย่างมีแบบแผนและไม่มีแบบ
แผนท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาความสามารถของบคุลากรอนัน าไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมายของ
องค์การ17  

ฉะนัน้ ถ้าหากพิจารณาความหมายของยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะทางด้านการทหาร การ
เศรษฐกิจ หรือในทางธุรกิจก็ตาม จะประกอบไปด้วยปัจจัยท่ีคล้ายคลึงกัน 2 ประการ ได้แก่ 

                                                 
14 สนัตีรณะ นามวงษา, ‚ยทุธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษา

โรงเรียนสงักดัเทศบาลนครขอนแก่น‛ (ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552), 30. 

15 พิเชษฐ์ วงเกียรติข์จร, แนวคดิ ยทุธศาสตร์ การบริหารการพฒันาองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในยคุโลกาภิวตัน์ (กรุงเพทมหานคร : ส านกัพิมพ์ปัญญาชน, 2552), 108. 

16รูธเวลล์ และกาซานสั อ้างถงึใน อาภรณ์  ภูว่ิทยพนัธุ์, ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ ากดั, 2551), 64. 

17สวอร์ต อ้างถึงใน อาภรณ์  ภูว่ิทยพนัธุ์, ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
(กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ ากดั, 2551), 64. 
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เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการจะบรรลถุึง และการก าหนดแนวทางหรือวิธีการในทางปฏิบตัิ 
ซึง่จะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้สามารถบรรลถุึงซึง่เป้าหมายท่ีถกูก าหนดไว้ได้18 

ดงัท่ีเจมส์ ไบร์อนั ควินน์ (James Brian Quinn) ได้ให้ความหมายของยทุธศาสตร์ 
หมายถึง รูปแบบหรือแผนท่ีแสดงถึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของเป้าหมาย (goals) นโยบาย 
(policy) และกิจกรรมตา่งๆ ในองค์กร (action) ซึง่มององค์การเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั19 เฮ็นร่ี       
มินทซ์เบอร์ก (Henry Mintzberg) ได้กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ (Strategy) คือ แผน หรือเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ทิศทาง แนวทาง แนวทางปฏิบตัิไปสูอ่นาคต หรือเส้นทางท่ีจะเดินจากจดุท่ีอยู่ไปถึง
อีกจดุหนึ่ง20 ไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์ (Michael E. Porter) ให้ความหมายของยทุธศาสตร์ในลกัษณะ
ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีองค์การเลือกท่ีจะเป็นเลิศ โดยแก่นแท้ของยุทธศาสตร์ คือ การเลือกท่ีจะ
ด าเนินการกิจกรรมท่ีแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อท่ีจะเสนอข้อเสนอท่ีมีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์  
ยทุธศาสตร์จึงเป็นการสร้างสรรค์ต าแหน่งท่ีมีเอกลกัษณ์และคณุค่า  ด้วยการรวมเอากลุ่มของ
กิจกรรมท่ีมีความแตกตา่งเข้าไว้ด้วยกนั ซึง่หากว่ามีได้เพียงต าแหน่งเดียวแล้ว ยทุธศาสตร์ก็จะไม่
มีความจ าเป็น ยทุธศาสตร์จะต้องมีการก าหนดทางเลือกว่าอะไรไม่ควรท าด้วย ซึง่มีความส าคญั
เท่า ๆ กบัทางเลือกว่าอะไรควรท า21 วิลลี่ ไพเตอร์เซน่ (Willie Pietersen) ยทุธศาสตร์ หมายถึง ท า
อย่างไรให้เราใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแข่งขัน  และเน่ืองจาก
ยทุธศาสตร์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรอนัมีอยู่อย่างจ ากดัให้สอดคล้องกนัอย่างชาญฉลาด  
ดงันัน้ ในการก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อท่ีจะชนะจ าเป็นต้องมีการก าหนดชดุของทางเลือกท่ียากซึง่ท่ี
จริงแล้ว ประเด็นหลกัของยทุธศาสตร์ คือ การก าหนดจดุเน้นท่ีจริงจงัในเร่ืองท่ีถกูต้อง22 อลนั     
วอลเทอร์ สตีส (Alan Walter Steiss) อธิบายไว้ว่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง วิธีการท่ีถกูน ามาใช้ใน
การด าเนินงานขององค์การและน ามาใช้ในการแข่งขนัทางธุรกิจเพื่อให้บรรลเุป้าหมายท่ีองค์การได้
ก าหนดไว้ แตถ้่าเป็นในภาครัฐ ยทุธศาสตร์จะถกูใช้เป็นวิธีการในการบรรลเุป้าหมายขององค์การ
ภาครัฐ (Alan Walter Steiss, 2003: 1) เกอร์รี จอห์นสนั และเคฟเวน สโคลส์ (Gerry Johnson 
and Kevan Scholes) ได้แสดงความเห็นวา่ ยทุธศาสตร์เป็นกรอบและทิศทางระยะยาวขององค์กร 

                                                 
18สมคิด  จาตศุรีพิทกัษ์ และคณะ, ยุทธวิธีการแข่งขัน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ด

ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2545), 11-12. 
19 James Brian Quinn, อ้างถงึใน วนัชยั มีชาต,ิ 115. 
20 Henry Mintzberg, อ้างถงึใน ประมวลสาระชดุวิชาการบริหารภาครัฐ, 9. 
21 Michael E. Porter, อ้างถึงใน ประมวลสาระชดุวิชาการบริหารภาครัฐ, 55-71. 
22 Willie Pietersen, อ้างถงึใน ประมวลสาระชดุวิชาการบริหารภาครัฐ, 41-43. 
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โดยมีการจัดสรรทรัพยากรท่ามกลางสภาวะแวดล้อมท่ีท้าทายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร 
รวมทัง้มีความสอดรับกับความต้องการทางการตลาดและความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กร23 เคนเน็ท อาร์. แอนดรูส์ (Kenneth R. Andrews) ให้ความหมายค าว่า 
ยทุธศาสตร์ หมายถึง กระแสของการตดัสินใจที่เกิดขึน้ตลอดเวลา ซึ่งสะท้อนถึง
เป้าหมายของบริษัท และแนวทางซึ่งบริษัทจะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายนัน้24 

และอลัเฟรด แชนด์เลอร์ จเูนียร์ (Alfred Chandler, Jr.) ได้ให้ความหมายของยทุธศาสตร์ หรือ

กลยทุธ์ (strategy) ไว้ว่า ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เป็นการก าหนดจดุมุ่งหมายระยะยาวของธุรกิจ 
และการก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบตัิการ ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรอนั
จ าเป็นในการด าเนินงานดงักลา่ว (Alfred Chandler, Jr.) 

ท่ีสดุ ‚การก าหนดยทุธศาสตร์ (Strategy Formulation)‛ เป็นกิจกรรมเชิงยทุธศาสตร์ท่ี
ต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานท่ีส าคัญต่อความส าเร็จของ การ
ด าเนินงานเชิงยทุธศาสตร์ในแตล่ะองค์การ ซึง่เป็นประเด็นส าคญัท่ีผู้ศกึษาด้านบริหารธุรกิจควรมี
ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีศึกษาวิชาขัน้สงู เช่น นโยบายธุรกิจหรือการจดัการเชิง
ยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยจะเร่ิมต้นอธิบายจากความหมายของจุดมุ่งหมายขององค์การ เช่น 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ เพื่อให้ผู้ อ่านเข้าใจและสร้าง
ความคุ้นเคยกบัศพัท์เฉพาะของยทุธศาสตร์ธุรกิจ จากนัน้จึงจะอธิบายถึงการก าหนดยทุธศาสตร์
พร้อมยกตวัอย่างการด าเนินงานทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ 
ท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการด าเนินงาน และ
ปัจจัยแวดล้อมในการด าเนินงานขององค์การหรือท่ีเรียกว่า ‚ความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Fit)‛25 
 
 

                                                 
23 Gerry Johnson and Kevan Scholes, Exploring Corporate Strategy: Text and 

Cases (Financial Times: Prentice Hall, 7th ed., 2006), 7. 
24 Kenneth R. Andrews, Aligning the Stars (New York: Harvard Business School 

Press, 2002), 65. 
25จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 137-138. 
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ความหมายของยุทธศาสตร์เชิงรุก 
 ส าหรับความหมายของยทุธศาสตร์เชิงรุก ได้มีนกัวชิาการบางท่านท่ีกลา่วถึงการพฒันา 
แนวทางการปฏิรูปในอนาคต ยทุธศาสตร์ในอนาคต ฯลฯ ล้วนมีความหมายท่ีใกล้เคยีงกนั  อยา่งไร
ก็ตาม ความหมายของยทุธศาสตร์เชิงรุกสามารถกลา่วถึงบริบทได้ดงันี ้
 ยุทธศาสตร์เ ชิง รุกเป็นการมีส่วนร่วม (anticipatory) และเ ข้า ร่วมกันปฏิ รูปตาม
สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ (taking charge of situations) 
 ทางด้านพฤติกรรมขององค์การ และจิตวิทยาขององค์การทางอุตสาหกรรมนัน้ ค าว่า
พฤตกิรรมเชิงรุก หรือยทุธศาสตร์เชิงรุกนัน้รวมถึงการมีสว่นร่วมของปัจเจกบคุคล การเปลี่ยนแปลง 
และพฤตกิรรมแห่งความริเร่ิมสร้างสรรค์ของตนเองในสถานท่ีท างาน  ยทุธศาสตร์เชิงรุกนีเ้ก่ียวข้อง
กบัการกระท าสถานการณ์ในอนาคต มากกว่ามาแก้ไขปัญหาในปัจจุบนั  หมายความว่าเป็นการ
ควบคมุและท าให้เกิดขึน้มากกว่ามาปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ หรือรอคอยบางสิ่งบางอย่างให้
เกิดขึน้  ดังนัน้ บุคลากรในส านักงานโดยทั่วไปแล้วไม่จ าเป็นต้องขอร้องให้ท า หรือต้องมี
รายละเอียดของการปฏิบตัิงานให้ถกูต้อง26 
 ส านักงานการพฒันาระบบราชการไทย (ก.พ.ร.) ให้ความหมายยุทธศาสตร์เชิงรุกการ
บริหารในลกัษณะท่ีเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นการปฏิบตัิงานท่ีสงูขึน้ 
(high performance) รวมทัง้การพยายามน าการบริหารเชิงยทุธศาสตร์เข้ามาใช้ในการพัฒนา
ระบบราชการ  เน่ืองจากในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบันในลักษณะท่ีเป็น (non-
linear) ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้อย่างแม่นย านัก เราจึงต้องมีเคร่ืองมือท่ีท าให้เรา
สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนัน้คือ การคิดใหม่ หรือคิดในเชิงยุทธศาสตร์ (strategic 
thinking) การท าให้ หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management)  การบริหารเชิง
ยทุธศาสตร์นัน้ อยู่บนแนวคิดท่ีว่า องค์การของเราไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศโดยตวัของเราเอง แต่อยู่
ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีมากระทบกับ
องค์การนัน้ บางครัง้ก็เป็นโอกาส บางครัง้ก็เป็นภยัคกุคาม  นอกจากนี ้องค์การเองก็ต้องก าหนด
จดุยืนขององค์การด้วย เพื่อวางยทุธศาสตร์ให้ชดัเจนมากขึน้27 

                                                 
26 Wikipedia, Proactivity,  Accessed 07/07/2553.  Available from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Proactivity, 1-4. 
27 ส านกังาน ก.พ.ร., การบริหารเชิงยุทธศาสตร์กับการพัฒนาระบบราชการไทย, 

Accessed 07/07/2553.  Available from 
http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/july48/managemnet.htm, 1-8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Proactivity
http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/july48/managemnet.htm


 26 

 ส าหรับพส ุ เดชะรินทร์ ได้ให้ความหมายของยทุธศาสตร์เชิงรุก นัน้ มีองค์ประกอบส าคญั 
3 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (strategic analysis) การก าหนดยุทธศาสตร์ 
(strategic formulation) และการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบตัิ (strategic execution) ท่ีผ่านมาพบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่ของหลายองค์การคือปัญหาการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ ปัญหาของการ
วางแผน (plan) และนิ่ง (stable)  ดงันัน้การน าแผนไปสู่การปฏิบตัิถือเป็นส่วนท่ียากและท้าทาย
ท่ีสดุของทกุองค์การ  ในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์นัน้ ควรเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือให้ได้ข้อมลูในการก าหนดทิศทางท่ีต้องการไป  ตัง้อยู่บนข้อมลูของความเป็นจริง  แล้ว
คอ่ยก าหนดทิศทาง  จากนัน้ก าหนดกลยทุธ์เพื่อให้บรรลทุิศทาง  ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์เหลา่นัน้
จะแปลงไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อยา่งไร จะวดั และประเมินผลได้อยา่งไร เป็นต้น28 
 สรุปได้ว่า ยทุธศาสตร์เชิงรุกนัน้มีหลากหลายความหมาย ซึง่นกัวิชาการบางท่านใช้ค าว่า 
การพฒันา แนวทางการปฏิรูป หรือยทุธศาสตร์ก็ตาม โดยมีนยัวา่ เป็นเตรียมการ การวางแผน เพื่อ
พัฒนาองค์การในอนาคต โดยท่ีบุคลากรแต่ละคนมีส่วนร่วม เปลี่ยนแปลง และมีท่าทีท่ีริเร่ิม
สร้างสรรค์ เพื่อพฒันาองค์การให้ก้าวหน้า และเจริญรุ่งเรืองขึน้มากกว่าเดิม ไม่ใช่มาแก้ไขปัญหา 
แตเ่ป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต 

 
ความส าคัญของยุทธศาสตร์ 

การบริหารยุทธศาสตร์มีความส าคัญอย่างน้อย 12 ประการ ดังนี  ้ 1) เป็นการให้
ความส าคญักับการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานของหน่วยงานของรัฐ และ /หรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยปกติ การบริหารยุทธศาสตร์น ามาปรับใช้ได้ทัง้ในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน แต่ในท่ีนี ้เน้นเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐเท่านัน้  2) เป็นการ
บริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานท่ีน ามาปรับใช้กบัหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในทุกระดบั หรือเกือบทุกระดบั 3) เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานท่ีมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ 4) เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานท่ีใช้ความรู้และประสบการณ์
ทัง้ด้านศาสตร์ (การใช้วิชาความรู้) และด้านศิลป์ (การใช้ฝีมือ) ท่ีลุม่ลกึ หรือแยบคายกว่าปกติ  5) 
เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานท่ีมีทิศทาง แนวทาง การวางแผน กระบวนการ
ในการด าเนินงาน และเป้าหมายท่ีชดัเจน 6) เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงาน

                                                 
28 พส ุ เดชะรินทร์, สรุปการบรรยายการบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร, ใน การ

ประชมุเชิงปฏบิตัิการ ‚หลกัสตูรเพ่ือพฒันาผู้น าการเปลีย่นแปลง‛ วนัท่ี 1-6 สงิหาคม 2548 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน ก.พ.ร., 2548), 1-2. 
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เพื่อให้บรรลหุรือน าไปสูเ่ป้าหมายเฉพาะ หรือพนัธกิจ หรือวิสยัทศัน์ของหน่วยงานท่ียากเป็นพิเศษ
และไม่อาจส าเร็จได้ด้วยการด าเนินงานอย่างปกติ 7) เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานท่ีน ามาปรับใช้ในการต่อสู้ หรือการแข่งขันได้อย่างสอดคล้อง และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 8) เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานท่ีใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 9) เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานโดย
ใช้อบุาย หรือกลอบุาลท่ีจะเอาชนะ หรือท าให้ได้เปรียบศตัรู คู่ต่อสู้  หรือคู่แข่งขนัไม่ว่าจะเป็นด้าน
ธุรกิจ การค้า การเมือง หรือการทหาร 10) เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานท่ี
ช่วยให้หน่วยงานก าหนดและพฒันาข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัขึน้มาได้ อีกทัง้ยงัช่วยให้บคุลากร
ภายในหน่วยงานรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใด จึงจะประสบความส าเร็จในการ
ให้บริการประชาชน 11) เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานท่ีช่วยส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดแรงผลกัดนัในการคิดค้นสิ่งใหม่ และได้วิธีการท่ีจะเป็นระบบ 12) เป็นการบริหาร 
การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานท่ีสนบัสนนุให้ผู้บริการทกุระดบัและบคุลากรได้เข้ามามีสว่นร่วม
และมีความผูกพันกัน โดยเฉพาะในเร่ืองการท าความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ร่วมกนัตามยทุธศาสตร์ท่ีร่วมกนัก าหนดไว้ 

ส าหรับประโยชน์ของบริหารยทุธศาสตร์ ท่ีส าคญัมีอยา่งน้อย 6 ประการ ดงันี ้ 1) ชว่ยให้
หนว่ยงานบริหาร การด าเนินงาน หรือปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 2) ช่วยให้
หนว่ยงานบริหาร การด าเนินงาน หรือปฏิบตัิงานของหน่วยงานเป็นสากล ระบบ และสอดคล้องกนั 
3) ช่วยให้หนว่ยงานก าหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของหนว่ยงานได้อยา่งชดัเจน 
4) ช่วยให้หนว่ยงานสามารถคาดคะเนปัญหาและหาทางแก้ไขได้ 5) ช่วยให้ผู้บริหารของหนว่ยงาน
มีภาวะผู้น า และมีวิสยัทศัน์กว้างขวาง 6) ช่วยให้การบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานสอดคล้องและสนบัสนนุแนวคิดการบริหารอ่ืน เชน่ แนวคดิการปฏิบตัิราชการตาม
ค ารับรองของหน่วยงาน และแนวคดิการจดัการสมยัใหม่ ท่ีมุง่เน้นความเป็นเลศิการบริหารจดัการ 
ซึง่มีลกัษณะส าคญัอย่างน้อย 6 ประการท่ีให้ความส าคญักบั (1) การจดัการเพื่ออนาคต (2) การ
วางแผนยทุธศาสตร์ (3) การสร้างวฒันธรรมของหนว่ยงาน (4) การสร้างความคลอ่งตวั และ (5) 
ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว และ (6) การอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน 

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการยทุธศาสตร์ (Strategic Management) การบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ คือ การตัดสินใจและการลงมือด าเนินการในระยะยาวขององค์การ ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศยักระบวนการบริหารองค์การเป็นพืน้ฐาน ซึง่อย่างน้อยๆ จะต้องประกอบไปด้วย 4 
ภารกิจ ดงันี ้คือ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และ
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การควบคมุ (Controlling) ซึง่ในปัจจบุนัการตดัสินใจของผู้บริหารจะด าเนินการในเชิงยทุธศาสตร์ 
ซึ่งในปัจจุบนัการตดัสินใจของผู้บริหารจะด าเนินการในเชิง ซึ่งองค์การท่ีใช้วิธีการตดัสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์นี ้มักได้ผลตอบแทนทางการเงินสูงกว่าองค์การทั่วๆ ไป กระบวนการตดัสินใจและ
บริหารจดัการยทุธศาสตร์จงึเป็นท่ีนิยมอยา่งกว้างขวางทัง้ภาครัฐและเอกชน29  

จดุเร่ิมต้นของการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ตาม 
ล้วนแต่มีจุดริเร่ิมจากการเล็งเห็นโอกาสท่ีจะท าก าไรจากธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใด และเม่ือ
สามารถประสบความส าเร็จในการสร้างผลก าไรจากธุรกิจนัน้แล้ว ด้วยประสบการณ์และทนุรอนท่ี
มีมากขึน้ก็จะเร่ิมขยายขอบเขตของธุรกิจออกไปครอบคลมุถึงธุรกิจอ่ืนๆ โดยอาจเร่ิมจากธุรกิจท่ีมี
ส่วนสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัธุรกิจเดิมท่ีท าอยู่ และค่อยๆ ขยายไปสู่ธุรกิจท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กับ
ธุรกิจเดิมเลย ด้วยลกัษณะของวิวฒันาการแห่งการขยายตวัทางธุรกิจดงักลา่ว องค์การธุรกิจก็จะ
ค่อยๆ เจริญเติบโตออกไปจากองค์การธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีสดุ และ
จากการมุง่ท าธุรกิจท่ีเน้นสนิค้าประเภทเดียวไปสูก่ารด าเนินธุรกิจหลายๆ ประเภทในเวลาเดียวกนั 

ภายในความพยายามขององค์การธุรกิจท่ีจะเจริญเติบโตออกไปในลกัษณะข้างต้นนัน้ 
ทุกๆ องค์การย่อมมียุทธศาสตร์การแข่งขันของตนเอง โดยยุทธศาสตร์ทางธุรกิจนัน้อาจอยู่ใน
ลกัษณะท่ีแฝงอยูใ่นนโยบายหรือแนวทางแห่งการประกอบการของธุรกิจนัน้ๆ อยูแ่ล้ว 

อยา่งไรก็ดี ถ้าหากพิจารณาจากขัน้ตอนของการวิวฒันาการทางธุรกิจดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว
ข้างต้น องค์การธุรกิจสว่นใหญ่ซึง่เร่ิมจากการประกอบธุรกิจประเภทเดียวมกัจะมีแนวการบริหารท่ี
เร่ิมจากการบริหารแบบครอบครัว ในลกัษณะดงักล่าวยทุธศาสตร์ทางธุรกิจจะมีลกัษณะท่ีแฝงอยู่
ภายใต้การตัดสินใจด้วยไหวพริบ และปฏิภาณของผู้ น าของธุรกิจนัน้ ณ จุดนีก้ารวางแผน
ยทุธศาสตร์อย่างเป็นกิจจะลกัษณะจะยงัไม่เกิดขึน้ แต่เม่ือกิจการได้ขยายตวัออกไป แรงกดดนัท่ี
เกิดขึน้จากระดบัความซบัซ้อนของธุรกิจ ซึง่เร่ิมขยายตวัออกไปจะมีการขึน้ทกุขณะ อนัจะมีผลท า
ให้องค์การธุรกิจท่ีมีจดุเร่ิมต้นจากการใช้แนวทางบริหารแบบครอบครัว เร่ิมมีการแบ่งงานภายใน
องค์การ (อาทิ การผลิต การขาย และการเงิน เป็นต้น) และเร่ิมมีการวางโครงสร้างขององค์การ
อยา่งมีหลกัเกณฑ์เพื่อรองรับการแบง่งานท่ีเกิดขึน้ 

เม่ือองค์การดงักล่าวเร่ิมขยายข่ายงานธุรกิจออกไปครอบคลมุสินค้าหลายๆ ประเภท การ
จดัโครงสร้างขององค์การธุรกิจในลกัษณะของการจดัตัง้หน่วยธุรกิจ (business units) ซึง่เป็นการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ ไปสู่แต่ละหน่วยธุรกิจทัง้หลายท่ีรับผิดชอบต่อสินค้าประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือกลุ่มสินค้าท่ีมีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจขององค์การท่ี

                                                 
29 Stephen P. Robbin, Management (New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1999), 236. 
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รับผิดชอบต่อสินค้าหรือกลุ่มของสินค้าท่ีเกิดขึน้ จากการกระจายอ านาจการตัดสินใจมักจะมี
ยทุธศาสตร์การแข่งขนัท่ีเหมาะสมของตนเองในตลาด การกระจายอ านาจการตดัสินใจและการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันดงักล่าว แม้จะเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในแง่ของการควบคุม
แผนงาน ตลาดต้นทนุ และก าไรของแตล่ะฝ่ายหรือสว่นขององค์การ 

อย่างไรก็ดี ระบบดงักล่าวก็ไม่มีสิ่งใดท่ีจะค า้ประกันได้ว่าแผนงานและยุทธศาสตร์การ
แข่งขนัของแต่ละฝ่ายท่ีเป็นอิสระแก่กันนัน้ จะมีการประสานงานและมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมของ
องค์การธุรกิจในระยะยาว เม่ือถึงจุดนีอ้งค์การธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ และมีขอบข่ายของธุรกิจ
ครอบคลมุไปถึงธุรกิจหลายๆ ประเภท จงึเร่ิมให้ความสนใจตอ่การวางแผนการก าหนดยทุธศาสตร์
ขององค์การธุรกิจโดยส่วนรวม (corporate level) โดยท่ีลกัษณะของการก าหนดยทุธศาสตร์นัน้
ค่อนข้างชดัเจนเป็นทางการและถกูก าหนดจากผู้บริหารระดบัสงูขององค์การ ทัง้นีเ้พื่อท่ีจะระดม
ก าลงัทรัพยากรท่ีมีอยู่ผลักดันให้องค์การธุรกิจสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

แม้ว่าในบางครั ง้ยุทธศาสตร์ ร่วมขององค์การอาจเน้นหนักท่ีจะผลักดันให้ เ กิด
ความก้าวหน้าในธุรกิจบางประเภท ในขณะท่ีอาจมีผลในการชะลอการเตบิโตของธุรกิจประเภทอ่ืน
ขององค์การ แต่ถ้าหากยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถท่ีจะก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจโดย
ส่วนรวมแล้ว ก็ให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานแก่ฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ กล่าวง่ายๆ ก็คือ 
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจในลักษณะนีจ้ะไม่เน้นถึงความอยู่รอดของธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใด
ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานธุรกิจ หน่วยใดหน่วยหนึ่งขององค์การโดยเฉพาะ แต่จะ
ค านึงถึงความอยู่รอด และการเติบโตขององค์การธุรกิจโดยส่วนรวมในระยะยาว นอกจากนีแ้ล้ว
ลกัษณะแห่งการก าหนดยทุธศาสตร์การแข่งขนัทางธุรกิจจะคอ่นข้างเป็นทางการ ในลกัษณะนีจ้ะ
อาศยัการวิเคราะห์การวินิจฉัยอย่างเป็นระบบ และมีหลกัเกณฑ์ในอนัท่ีจะตอบค าถาม ซึ่งมกัจะ
ประสบกบัองค์การธุรกิจโดยทัว่ไปอยา่งชดัเจน30 
 
การพัฒนายุทธศาสตร์ในองค์การ 

ลกัษณะท่ีส าคญัประการหนึ่งแห่งการพฒันายทุธศาสตร์ทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ และ
อย่างเป็นกิจจะลกัษณะก็คือ ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการอนัตอ่เน่ืองอย่างเป็นขัน้ตอน โดยขัน้ตอน
แห่งกระบวนการพฒันายุทธศาสตร์นัน้ประกอบไปด้วย 2 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ซึ่งมีความสมัพนัธ์กัน

                                                 
30สมคิด  จาตศุรีพิทกัษ์ และคณะ, ยุทธวิธีการแข่งขัน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ด

ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2545), 12-14. 
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อย่างใกล้ชิดและจะขาดเสีย ซึ่งขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งนัน้มิได้ ขัน้ตอนดงักล่าวประกอบไปด้วย 
ขัน้ตอนท่ีวา่ด้วยการสร้างหรือประกอบขึน้ ซึง่ยทุธศาสตร์ (strategy formulation) และขัน้ตอนท่ีว่า
ด้วยการน ายทุธศาสตร์ไปใช้ในทางปฏิบตัิ (strategy implementation)31 

1. การสร้างหรือการประกอบขึน้ซึ่งยุทธศาสตร์ 
ขัน้ตอนแห่งการสร้างหรือการประกอบขึน้ซึง่ยทุธศาสตร์นัน้ มีลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ

อนัตอ่เน่ือง โดยเร่ิมจากความพยายามในการศกึษา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ในแง่มมุตา่งๆ ท่ีจะมีอิทธิพลหรือสง่ผลกระทบตอ่ภาวะความอยู่รอด ความเจริญเติบโต หรือความ
ล้มเหลวแห่งการประกอบการขององค์การธุรกิจ ทัง้นีก็้เพื่อประโยชน์ในการท่ีองค์การธุรกิจจะ
สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษานัน้ไปใช้ในการก าหนดโอกาสหรือช่องทางทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงภยัใดๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาวิธีการท่ีจะใช้ในการฉกฉวยประโยชน์
จากโอกาสท่ีเปิดกว้างหรือหลบเลี่ยงภยนัตรายตา่งๆ ที่จะมีขึน้ได้ในอนาคต 

สภาพแวดล้อมซึง่ล้อมรอบองค์การธุรกิจอยูน่ัน้จะครอบคลมุตัง้แตส่ิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตวั
องค์การธุรกิจมากท่ีสดุ อาทิต ภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่ีองค์การธุรกิจประกอบธุรกิจอยู ่
(อาทิ ลูกค้าหรือผู้ ซือ้ คู่แข่งขนั ผู้ผลิตและผู้ ป้อนวัตถุดิบ และผู้ แทนจ าหน่าย เป็นต้น) ไปจนถึง
ภาวะแวดล้อมท่ีห่างตวัออกไป อาทิ ภาวะแวดล้อมทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย หรือ
กฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น เน่ืองจากภาวะแวดล้อมเหล่านีม้ิได้อยู่คงท่ี แต่จะมีลักษณะท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เร็วบ้าง ช้าบ้าง แตค่วามเปลี่ยนแปลงเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบไม่มากก็
น้อยตอ่ฐานะการด าเนินธุรกิจขององค์การ 

ฉะนัน้ องค์การธุรกิจใดก็ตามท่ีหมั่นติดตามศึกษา และวิเคราะห์ให้เข้าใจในความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ก็ย่อมอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบคู่แข่งขนั ซึง่ขาดการศกึษาและติดตามในอนัท่ี
จะเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนสญัญาณอนัตรายหรือความเสี่ยงภยัใดๆ อนัเน่ืองมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ฉะนัน้เม่ือสามารถเข้าใจและรู้ล่วงหน้าถึงช่องทางของ
โอกาสและความเสี่ยงภยั องค์การธุรกิจก็สามารถตระเตรียมลู่ทางท่ีจะเผชิญหน้าไว้ล่วงหน้าได้ 
ส าหรับองค์การธุรกิจท่ีขาดการติดตามศึกษาสภาพแวดล้อมนัน้ จะมีลกัษณะการประกอบการ
เสมือนหนึ่งคนตาบอด ท่ีสามารถจะใช้ก็แตป่ระสบการณ์และสญัชาตญาณเข้าแก้ไขเม่ือเผชิญกบั
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีองค์การธุรกิจซึ่งมีความเข้าใจและเล็งเห็นช่องทางแห่งโอกาสหรือ
แนวโน้มหรือความเสี่ยงภยัในอนาคต อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการติดตามศกึษาสภาพแวดล้อมนัน้ 

                                                 
31เร่ืองเดียวกนั, 14-18. 
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จะตดัสินใจเลือกเดินไปในหนทางใด เพื่อฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภยัท่ี
อาจเกิดขึน้ ขัน้ตอนท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้ทางเลือกท่ีจะเดินนัน้ถกูต้องเหมาะสมก็คือ การ
ประเมินตนเองถึงจดุเดน่หรือความเข้มแข็งท่ีองค์การมีอยูแ่ละจดุอ่อนหรือความอ่อนแอในด้านใดๆ 
ท่ีอาจมีอยู่เสียก่อน จากการประเมินก าลงัของตนก่อนนี ้องค์การธุรกิจก็จะสามารถเลือกหนทาง
เดินท่ีสามารถใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งของตนเข้าฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ แทนท่ีจะ
เลือกหนทางเดินซึ่งองค์การธุรกิจมีจุดอ่อนอยู่ซึ่งความเสี่ยงภยัต่อความล้มเหลว จะมีอยู่สงูมาก
ในทางปฏิบตัิ ภายหลงัจากการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและการประเมินก าลงัของตนเอง องค์การ
ธุรกิจอาจมีทางเลือกมากกวา่หนึง่ทางที่จะฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจท่ีเปิดกว้างอยูไ่ด้ 

อย่างไรก็ตาม หนทางเหล่านีอ้าจถูกจ ากัดด้วยปัจจัย 2 ประการ ซึ่งจะมีอยู่ในแทบทุก
องค์การ ปัจจัยแรกก็คือ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนความเช่ือของเจ้าของกิจการหรือผู้น าของ
องค์การ ซึ่งจะมีอิทธิพลสูงมากท่ีจะผลักดนัให้องค์การธุรกิจนัน้ เลือกทางเดินท่ีสอดคล้องกับ
ทัศนคติและความเช่ือของผู้ น า ปัจจัยท่ีสอง ได้แก่ ความตระหนักในข้อจ ากัดทางสังคม และ
กฎระเบียบทางกฎหมาย ซึ่งอาจท าให้หนทางเลือกต่างๆ มีทางเป็นไปได้น้อยลง เพราะข้อจ ากัด
ดงักล่าว ฉะนัน้นอกเหนือจากความพยายามในการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและการประเมินตนเอง
แล้ว ผู้น าขององค์การธุรกิจจะต้องหมัน่ประเมินความถกูต้องแห่งทศันคติและความยดึมัน่ของตนท่ี
มีอยู่ว่ามีความถกูต้องและเหมาะสมเพียงใด เพื่อมิให้หนทางเลือกถกูเบี่ยงเบนไปในทางท่ีผิดอนั
เกิดจากทศันคติและความยดึมัน่ท่ีไม่ถกูต้อง และจะต้องเข้าใจในข้อจ ากดัทางสงัคมและกฎหมาย 
ตลอดจนมีความส านึกต่อความรับผิดชอบในสงัคม เพื่อมิให้เกิดกระแสต่อต้านจากสงัคม ซึง่อาจ
สง่ผลในทางลบตอ่ภาพพจน์ขององค์การในระยะยาว 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการสร้างหรือประกอบขึน้ซึ่ง
ยทุธศาสตร์นัน้จะเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกบัปัจจยั 4 ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อม และข้อจ ากดั
ทางสงัคม ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นข้อจ ากัดท่ีอยู่ภายนอกองค์การธุรกิจ และการประเมินฐานะของ
องค์การ ตลอดจนทศันคติและค่านิยมของผู้น า ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นข้อจ ากัดภายในองค์การ ดงั
แผนภูมิท่ี 2 ซึ่งแสดงถึงปัจจัยทัง้ 4 ประการนีจ้ะต้องได้รับการสนใจศึกษา และประเมินอย่าง
รอบคอบและถ่ีถ้วนเสียก่อน ยทุธศาสตร์ท่ีดีจึงจะสามารถถกูสร้างและประกอบขึน้ได้ 
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แผนภมูิท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การสร้างหรือประกอบขึน้ซึง่ยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา :  สมคดิ  จาตศุรีพิทกัษ์ และคณะ, ยุทธวธีิการแข่งขัน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ด
ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2545), 12-14. 
 

2. การน ายุทธศาสตร์ไปใช้ในทางปฏิบัตใิห้เกิดผล 
การน ายทุธศาสตร์ท่ีสร้างขึน้มาไปใช้ในทางปฏิบตัิบงัเกิดผลนัน้ จะเป็นขัน้ตอนท่ีตอ่เน่ือง

กบักระบวนการสร้างและประกอบขึน้ซึง่ยทุธศาสตร์ กลา่วคือ ภายหลงัจากท่ียทุธศาสตร์ได้ถกูต้อง
สร้างขึน้แล้ว (ภายหลงัจากการพิจารณาปัจจยัทัง้ 4 ประการตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น) ขัน้ตอน
ตอ่ไปคือ จะท าอยา่งไรจงึจะท าให้การปฏิบตัิเป็นไปได้อย่างสมัฤทธ์ิผล แน่นอนท่ีสดุ ในสว่นนีย้่อม
เก่ียวข้องกบัปัจจยัต่างๆ ทางด้านประสิทธิภาพแห่งการบริหารองค์การ ซึง่จะเก่ียวข้องกบัประเด็น
แห่งการระดมและจดัสรรทรัพยากรไปในวิถีทางท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้ การแบ่งและ
จัดสรรงานตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การเพื่อให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ท่ีจะใช้ 
(โครงสร้างขององค์การขึน้อยูก่บัยทุธศาสตร์ท่ีจะใช้) การจดัตัง้กระบวนการในการควบคมุ และการ

ความสามารถในการประเมินจดุออ่น และ
จดุแข็งขององค์การ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนด
โอกาสทางธุรกิจหรือความเสี่ยงภยั 

การประเมินทศันคติ คา่นิยม และความ
เช่ือของผู้น าในองค์การ 

การตระหนกัถงึข้อจ ากดัทางสงัคม และ
กฎหมาย 

การสร้างหรือการ
ประกอบขึน้ซึง่
ยทุธศาสตร์ 

ปัจจยัภายในองค์การ ปัจจยัภายนอกองค์การ 
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วดัประสิทธิผลแห่งการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ เพื่อภารกิจต่างๆ ได้รับการน าไปปฏิบตัิและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ฉะนัน้ในขัน้ตอนแห่งการปฏิบัตินี ้
บทบาทของผู้น าองค์การในฐานะผู้กมุบงัเหียนของกิจการจะมีความส าคญัมากท่ีสดุ 

กระบวนการบริหารจดัการยทุธศาสตร์ (Strategic management) คือขัน้ตอนในการ
ด าเนินยทุธศาสตร์ ซึง่โดยทัว่ไปแล้วมีอยู ่8 ขัน้ตอน ตามล าดบั ดงันี ้32  

1) ระบคุวามชดัเจนของพนัธกิจ วตัถปุระสงค์และยทุธศาสตร์ (Identify the organization 
current mission, objective and strategy 

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Analyze the Environment) 
3) การวิเคราะห์โอกาสและภยัคกุคาม (Identify opportunities and threats) 
4) การวิเคราะห์ทรัพยากรขององค์การ (Analyze the organization’s resource) 
5) การวิเคราะห์จดุแข็งจดุอ่อนขององค์การ (Identify strengths and weakness) 
6) การก าหนดยุทธศาสตร์ 3 ระดบั (Strategy formulation) คือระดบั องค์การ 

(Corporate level strategy) และเป็นระดบัภารกิจ คือ (Functional level strategy) 
7) การประยกุต์ใช้ยทุธศาสตร์ (Implementing) 
8) การประเมินผลยทุธศาสตร์ (Evaluate result) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32

 Stephen P. Robbin, Management (New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1999), 239. 
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แผนภมูิท่ี 3   กระบวนการบริหารจดัการยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา : Stephen P. Robbin & Mary Coulter, Management (New Jersey, Prentice-Hall Inc., 
1999), 239. 

 
แนวทางดงักล่าวในต าราของ Stephen Robbin และ Mary Coulter นัน้ก็มีเนือ้หา

ใกล้เคียงกันกับแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของ มิคาอิล เอ ฮิทท์ 
(Michael A. Hitt) อาร์ ดอูาเน่ไอร์แลนด์ (R. Duane Ireland) และโบเบิร์ท อี ฮอสคีสสนั (Robert 
E. Hoskisson) ซึง่ท่านแรกจากมหาวิทยาลยัเอริโซนา ท่านท่ีสองจากมหาวิทยาลยัริชมอนด์ และ
โอคลา โฮมา ตามล าดบั ทัง้สามท่านได้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ กระบวนการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ไว้ในหนังสือ การจัดการยุทธศาสตร์ การแข่งขันและโลกาภิวัตน์ (Strategic 
Management, Competitiveness and Globalization) ไว้อย่างน่าสนใจ ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีทกุ
องค์การสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้เป็นอยา่งดี 

กระบวนการจดัการยทุธศาสตร์ (The Strategic Management Processes) มีขัน้ตอน
การด าเนินการดงันี ้33  

ขัน้ตอนแรก ก็เร่ิมจาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ภายนอ (External Environment) และภายใน (Internal Environment) แล้วตอ่ด้วย การก าหนด
ทิศทาง คือประกอบด้วย พนัธกิจ ในจดุนี ้หลายๆ ต ารา รวมถึงวิสยัทศัน์ ซึง่จะต้องถกูก าหนดก่อน

                                                 
33 Michael A. Hitt et al., Effective Management (New York: West Pub Co. 2002), 8. 
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พนัธกิจด้วย (Strategic Internal Strategic Mission) ขัน้ตอนตอ่จากนัน้ก็ไปก าหนดยทุธศาสตร์ 
(Strategy Formulation) และการประยกุต์ใช้ยทุธศาสตร์ (Strategy Implementation) ซึง่ทัง้สอง
ขัน้ตอนนีส้ามารถด าเนินการไปได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน จากนัน้จึงจะน าไปสู่การก าหนด
ยทุธศาสตร์การแข่งขนั (Strategic Competitiveness) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภมูิท่ี 4   การก าหนดยทุธศาสตร์การแข่งขนั 
ท่ีมา : Michael A. Hitt et al., Effective Management (New York: West Pub Co. 2002), 8. 

 
วิสยัทศัน์ มีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และควรศกึษา 6 หวัข้อดงันี ้
หนึง่ ความหมาย ค าวา่วิสยัทศัน์มีหลายความหมายขึน้อยูก่บัมมุมอง หรือจดุเน้นของผู้ให้

ความหมายโดยอาจหมายถงึ  
1)  ภาพหรือเข็มทิศน าทางท่ีชดัเจนส าหรับอนาคตท่ีต้องการให้เป็นไป  
2) ภาพของความส าเร็จของหน่วยงาน ท่ีหน่วยงานต้องการจะเป็นหรือปรารถนา

ให้เกิดขึน้ในอนาคต เชน่ 4-5 ปี  

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก 

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน 

การ
ก าหนด 
วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ 

การก าหนดยทุธศาสตร์ 

การประยกุต์ใช้
ยทุธศาสตร์ 

การก าหนดยทุธศาสตร์
การแข่งขนั 

ตรวจสอบ
ย้อนหลงั 
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3) ภาพทางความคิดท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีหน่วยงาน ต้องการจะสร้างขึน้มาให้เป็น
ผลส าเร็จในอนาคตโดยสะท้อนให้เห็นถึงสิง่ท่ีหน่วยงานให้ความส าคญั 

4) วิถีสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งบุคคลทีมงานหรือหน่วยงานต้องการสร้างขึน้มา เพื่อ
สร้างโอกาสท่ีเป็นไปได้? ท่ีดีท่ีสดุส าหรับอนาคตเป็นการกระตนุให้เกิดแนวทางของความเป็นไปได้ 
วิสยัทศัน์มิใช่สิ่งท่ีมีอยู่แล้วแตเ่ป็นสิ่งท่ีต้องได้รับการสร้างสรรค์ขึน้มาด้วยการสร้างภาพท่ีต้องการ
ให้เกิดขึน้ในอนาคต เพื่อให้เกิดการกระท าของบคุคลทีมงาน หรือหน่วยงานอนัน าไปสูค่วามเป็นไป
ได้นัน้ๆ  

ส าหรับในการศึกษาครัง้นี ้วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพของความส าเร็จของหน่วยงานท่ี 
หน่วยงานต้องการจะเป็นหรือปรารถนาให้เกิดขึน้ในอนาคตเช่น 5 ปี หรือหมายถึง ต าแหน่งหรือ
ภาพของหน่วยงานในอนาคตหรือเป็นความคาดหวงัในอนาคตของหน่วยงานท่ีต้องการจะเป็น 
(โดยมิได้ก าหนดวิธีการไว้) หรือเป็นข้อความ ซึง่ก าหนดทิศทางของพนัธกิจ โดยเป็นสถานภาพ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีหน่วยงานมุง่หมายมุง่หวงั หรือประสงค์จะเป็น หรือจะมีในอนาคต  

สอง ระดบัการก าหนดวิสยัทศัน์ การก าหนดวิสยัทศัน์ท าได้หลายระดบั เช่น ระดบับคุคล
ระดับหน่วยงาน และระดับสังคมหรือถ้าเป็นภายในหน่วยงานอาจก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารระดบัสงูระดบัหวัหน้าหน่วย และระดบัหวัหน้าฝ่ายเป็นต้น 

สาม ลกัษณะของวิสยัทศัน์ท่ีดี มีอยา่งน้อย 17 ประการท่ีมีความสอดคล้องกนั  
1) มีขอบเขต (scope) ของการปฏิบตัิงาน  
2) มีความชดัเจนและแนน่อน  
3) สื่อสารได้ง่ายและเข้าใจง่าย  
4) เป็นสิง่ท่ีไมเ่พ้อฝัน แตส่ามารถท าได้หรือน าไปปฏิบตัิได้ (implement ability) 

โดยวิสยัทศัน์ท่ีปราศจากการกระท าก็เท่ากบัวา่ฝันไปการกระท าท่ีไร้วิสยัทศัน์ก็เสียเวลาเปลา่ แต่
การมีวิสยัทศัน์และลงมือท าโลกก็จะถกูเปลี่ยนแปลงได้34  

5) เป็นภาพเชิงบวก (positive image) ท่ีทกุคนในหน่วยงานมุง่มัน่ศรัทธาและ  
6) สะท้อนถึงความเป็นเลศิของหน่วยงาน  
7) เป็นสิง่ท้าทาย  
8) แสดงถึงจดุหมายปลายทาง  
9) มีการขยายขีดความสามารถไปสูค่วามก้าวหน้า 

                                                 
34 Joel Barker Mark Morgan, Raymond E. Levitt and William Malek, อ้างถึงใน  

ณฐัยา  สนิตระการผล, 2553, 111. 
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10) ค านงึถึงความต้องการ (needs) ของผู้มารับบริการเป็นส าคญั (customer 
oriented)  

11) แสดงถึงความขาดหายท่ีบคุลากรต้องหาสิง่นัน้ให้พบ 
12) กระชบัและสามารถใช้เป็นเข็มทิศหรือแนวทางในการตดัสินใจได้ 
13) เป็นข้อความในเชิงบวกปลกุเร้า (motivating) และดงึดดูใจ (inspiring) ทัง้

ผู้บริหารและบคุลากรทกุคนของหนว่ยงานให้เข้ามามีสว่นร่วม (participation) ในการก าหนด 
14) สร้างแรงกระตุ้นแรงบนัดาลใจและความมุง่มัน่  
15) สอดคล้องกบัคา่นิยม (values) ท่ีส าคญัท่ีสดุ และสอดคล้องกบันโยบายของ

หนว่ยงาน  
16) เข้าถึงจิตวิญญาณของหน่วยงาน  
17) อธิบายถึงอนาคตท่ีต้องการหรือมีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต 

(future trend)  
ส่ี กระบวนการสร้างหรือก าหนดวิสยัทศัน์ มีดงันี ้ 

1) ก าหนดค่านิยม (value) หรือสิ่งท่ีทุกคนยอมรับว่าส าคญัโดยค าว่าค่านิยม 
หมายถึง กฎเกณฑ์หรือคณุคา่ท่ีหน่วยงานคาดหวงั หรือต้องการจะให้เป็น 

2) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (scanning) ในปัจจบุนั  
3) การสร้างวสิยัทศัน์ (vision)  
4) การก าหนดพนัธกิจ (mission) ท่ีสอดคล้องอ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ 
5) การลงมือปฏิบตัิ (implementation) หรือการน าวิสยัทศัน์ไปปฏิบตัิจริง 
6) การประเมนิผล (evaluation) วิสยัทศัน์ 

ห้า ปัจจยัท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการก าหนดวิสยัทศัน์ 
1) ข้อมลูข้าวสาร (information) ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน  
2) องค์ความรู้ (knowledge) ของบคุลากรในหน่วยงานนัน้ๆ 
3) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (creativity) ท่ีปราศจากการ ‚ยดึติด‛ กบัรูปแบบหรือ

วิธีการเดมิๆ  
4) ความคาดหวงั (expectation) ของผู้ มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ของ

หน่วยงาน 
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5) การผสมผสานจินตนาการและดลุพนิจิ ในด้านศกัยภาพ และความสามารถ
ของบุคลากรตลอดจนทักษะ หรือความช านาญ และประสบการณ์ในลกัษณะองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization)  

6) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานและแนวโน้ม
ตา่งๆ ได้อยา่งแมน่ย าด้วยวิธีการเชิงระบบ (systemic approach)  

7) เป็นการก าหนดทางเลือก (alternatives) ของหน่วยงานในการเดินไปสูอ่นาคต
วา่จะใช้ยทุธศาสตร์ใดเป็นตวัน า 

8) เป็นการรวมพลงัของความมุง่มัน่ตอ่การสร้างนวตักรรม (innovative) เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม  

หก ประโยชน์ของวิสยัทศัน์ตอ่การบริหารจดัการของหน่วยงาน  
1) เป็นการก าหนดอนาคต (future oriented) ท่ีผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ศรัทธา  
2) เป็นการฟันฝ่าความท้าทายใหม่ (new challenge) ไม่หลงไปกบัความส าเร็จ

ในอดีต  
3) เป็นการท้าทายตอ่ความสะดวกสบายหรือความไมเ่พียงพอท่ีมีอยู่ 
4) การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม (team work) โดยมีความ

มุง่มัน่ไปสูจ่ดุหมายเดียวกนั  
5) เป็นการดงึบคุคลมาร่วมกนัตัง้ความฝัน 
6) เป็นการเช่ือมโยงบคุคลท่ีแตกตา่งกนัมาร่วมงานกนั 
7) ช่วยให้ทกุคนสามารถตดัสินใจได้ 
8) เป็นพืน้ฐานในการวางแผน 
9) ท าให้ตระหนกัถึงพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกนัได้ดียิง่ขึน้ 

พนัธกิจ มีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัพนัธกิจและควรศกึษา 4 หวัข้อ ดงันี ้
หนึง่ ความหมาย พนัธกิจมีหลายความหมายขึน้อยูก่บัมมุมองผู้ รู้หรือนกัวิชาการแตล่ะคน 

ดงันี ้ 
1) ค าว่า ‚พนัธกิจ‛ อาจแบง่พิจารณาเป็น 2 ค าโดยค าว่า ‚กิจ‛ หมายถึง กิจท่ี

หน่วยงานมีส่วนค าว่า‚พันธะ‛ หมายถึง สิ่งท่ีต้องท า ดงันัน้ค าว่า พนัธกิจ จึงหมายถึง สิ่งท่ี
หน่วยงานจะต้องมีหรือต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีให้เกิดขึน้และประสบผลส าเร็จ 
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2) หมายถึง การก าหนดขอบเขตของงานบทบาทหน้าท่ี หรือหน้าท่ีท่ีกฎหมาย
มอบหมายให้แก่หน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีหรือต้องท าให้เกิดขึน้ และประสบผลส าเร็จหรือ
บรรลวุิสยัทศัน์ในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3) พนัธกิจ แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของงานท่ีหน่วยงานท าต าแหน่งปัจจุบนัของ
หน่วยงานทิศทางท่ีหน่วยงานจะมุ่งไปและขอบเขตในการด าเนินงานของหน่วยงานทัง้นี ้ตาม
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนัน้ๆ  

สอง ข้อความพนัธกิจ (mission statement) ข้อความพนัธกิจจะเป็นการแสดงแนวคิด 
และวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลวุิสยัทศัน์ท่ีก าหนดเป็นการระบภุารกิจท่ีหน่วยงานนัน้พยายามจะ
บรรล ุและจะระบขุอบเขตการปฏิบตัิการของหน่วยงานเก่ียวกบัผลผลิต และการให้บริการข้อความ
พนัธกิจท่ีชดัเจนจะอธิบายถึงค่านิยมและล าดบัความส าคญัต่างๆ ของหน่วยงาน และบ่งบอกถึง
ทิศทางในอนาคตของหน่วยงานโดยจะก าหนดขอบเขตเพ่ือเสนอแนะการก าหนดยทุธศาสตร์ 

สาม ความส าคญัและความจ าเป็นของการก าหนดพนัธกิจ  
1) เป็นหลกัส าคญัในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางของหนว่ยงาน  
2) เป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานในการจดัสรรทรัพยากรของหน่วยงาน  
3) เพื่อความสะดวก ในการแปลความหมายของเป้าหมายในโครงสร้างการ

ปฏิบตัิงานการออกแบบงานและก าหนดความรับผิดชอบภายในหน่วยงาน ด้วยวิธีการซึง่ค านึงถึง
ต้นทนุ เวลา และตวัชีว้ดัการท างานท่ีสามารถประเมินผลและควบคมุผลงานได้ 

ส่ี แนวทางการก าหนดพันธกิจ ในการก าหนดพันธกิจท่ีดี ควรค านึงถึงประชาชนโดย
หน่วยงานควรน ามาพิจารณา และให้ความส าคญัอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มประชาชนเป้าหมาย และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ส าหรับ
แนวทางการก าหนดพนัธกิจจะต้องตอบค าถามตอ่ไปนี ้ 

1) อะไรคือเหตผุลในการก่อตัง้หรือคงอยู่ของหน่วยงาน และอะไรคือจดุม่งหมาย
พืน้ฐานของหน่วยงาน  

2) ลกัษณะเดน่หรือเอกลกัษณะของหน่วยงานคืออะไร  
3) ความแตกต่างด้านพันธกิจของหน่วยงานกับหน่วยงานอ่ืนในช่วง 3 -5 ปี

ข้างหน้า  
4) กลุม่ประชาชนผู้ รับบริการหลกั คือกลุ่มใด  
5) ผลผลิตและบริการท่ีส าคญัในปัจจบุนัและอนาคตคืออะไร  
6) ลกัษณะประโยชน์ด้านเศรษฐกิจท่ีส าคญัคืออะไร  
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7) ความเช่ือ คา่นิยมและปรัชญาของหนว่ยงานคืออะไร  
เป้าหมาย มีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเป้าหมาย และควรศกึษา 4 หวัข้อดงันี ้ 
หนึ่ง ความหมาย ค าว่า เป้าหมายอาจเรียกอย่างอ่ืนได้ เป็นต้นว่า เป้าประสงค์หรือ

วตัถปุระสงค์ โดยหมายถึง  
1) การก าหนดสิ่ง หรือผลส าเร็จ หรือผลลพัธ์ท่ีต้องการในอนาคตซึ่งหน่วยงาน

จะต้องพยายามให้เกิดขึน้ โดยทั่วไปจะเป็นข้อความท่ีกล่าวอย่างกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของการ
ปฏิบตัิงานอนัเน่ืองมาจากหน้าท่ีหลกัของหน่วยงานโดยระบกุลุม่เป้าหมาย หรือผู้ รับบริการ รวมทัง้
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับไว้อย่างชดัเจน และจะต้องสอดคล้องกบัพนัธกิจท่ีก าหนดไว้หน่วยงานย่อย
ภายในหน่วยงาน ควรมีเป้าหมายของตนเองท่ีชดัเจน และสนบัสนนุซึง่กนัและกนั  

2) เป้าหมายหลกัของหน่วยงานท่ีระบกุลุม่เป้าหมายหรือผู้ รับบริการ รวมทัง้
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับไว้อยา่งชดัเจนโดยมีความสอดคล้องกบัพนัธกิจ  

สอง การก าหนดเป้าหมาย เป็นการแปรรูป หรือการแปลงพันธกิจให้อยู่ในรูปของ
จดุมุง่หมายของการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนและเฉพาะเจาะจง  

สาม ความส าคญัและจ าเป็นของการก าหนดเป้าหมาย มีดงันี ้ 
1) หน่วยงานจะใช้เป็นแนวทางท่ีแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต้องด าเนินการอย่างไร 

เพื่อให้บรรลุความต้องการในอนาคต พร้อมทัง้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการผลกัดนัหน่วยงานให้
บรรลคุวามต้องการ และยงัป้องกันความสบัสนอีกด้วย การก าหนดเป้าหมายจึงควรด าเนินการ
ด้วยความรอบคอบ และรัดกมุ  

2) เป้าหมายชว่ยแสดงให้เห็นถงึจดุมุง่หมายและทิศทางส าหรับอนาคต  
3) เป้าหมายเป็นเหตผุลท่ีดีท่ีสดุของการด าเนินงานและช่วยป้องกนัการผดัผ่อน 

และการไม่รับผิดชอบของบคุลากรท่ีร่วมงาน 
4) เป้าหมายช่วยให้การระดมพลงั และระดมทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 
5) เป้าหมายชว่ยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน 
6) เป้าหมายชว่ยสร้างความเจาะจงและความชดัเจนในการปฏิบตัิงาน 
7) เป้าหมายชว่ยประหยดัเวลาในการเรียนรู้และการปฏบิตัิงาน 
8) เป้าหมายมีสว่นส าคญัในการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน และการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน และบคุลากรของหน่วยงาน 
9) เป้าหมายเป็นพืน้ฐานส าหรับการก าหนดเป้าหมายตอ่ไปในอนาคต 
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ส่ี ลกัษณะของเป้าหมายท่ีดี คือ  
1) ขยายหลกัการสาระส าคญัท่ีระบใุนวิสยัทศัน์/พนัธกิจ ให้มีความเป็นรูปธรรม

มากขึน้  
2) ระบถุึงกลุม่เป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องการจะมอบสิ่งท่ีมีคณุคา่ให้ 
3) ระบคุณุคา่ผลประโยชน์ความเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดขึน้ตอ่กลุม่เป้าหมาย  
4) ต้องเป็นรูปธรรมกล่าวคือ สามารถแปลงให้เป็นกิจกรรมท่ีง่ายต่อการ

มอบหมาย และการกระจายงาน  
5) ต้องเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรและก าลงัคนท่ีมีอยูจ่ริง  
6) ต้องสามารถจดัการกบัเร่ืองตา่งๆ ได้หลายๆ เร่ืองพร้อมๆ กนัในคราวเดียว  
7) ต้องเก่ียวข้องกบัความอยูร่อดของหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์ มีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ และควรศกึษา ดงันี ้ 
ค าว่า ยุทธศาสตร์ อาจเรียกอย่างอ่ืนได้เป็นต้นว่า กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยทุธศาสตร์ การด าเนินงาน หรือประเด็นยทุธศาสตร์ โดยหมายถึง  
1) แนวทางหรือวิธีการปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย โดยทัว่ไปยทุธศาสตร์ ไม่

ควรเป็นวิธีการปฏิบตัิงานตามปกต ิแตค่วรเป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีมีอบุายกลวิธีท่ีแยบยล (ในเชิง
บวก) ส าหรับการปฏิบตัิงานภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ท่ีประกอบด้วยหลายขัน้ตอนท่ีหน่วยงานได้
ก าหนดไว้เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิให้ประสบผลส าเร็จ  

2) ในการศกึษาครัง้นี ้ ได้ใช้ความหมายของยทุธศาสตร์ ท่ีหมายถึง แนวทางหรือ
วิธีการท่ีหนว่ยงานด าเนินงานเพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จ หรือทางเลือกท่ีดีท่ีสดุท่ีประกอบด้วยหลาย
ขัน้ตอนท่ีหน่วยงานได้ก าหนดไว้เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิให้ประสบผลส าเร็จ 

ส าหรับความหมายของ ‚การบริหารยทุธศาสตร์‛ ท่ีใช้ในท่ีนี ้ได้มีการศกึษาและได้น าเสนอ
ไว้อยา่งละเอียดแล้วในหวัข้อความหมาย (ภายใต้หวัข้อแนวคิดเก่ียวกบักบัการบริหารยทุธศาสตร์) 
ข้างต้น  โดยหมายถึง ‚การด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ท่ีลุ่มลึกหรือแยบคายเพื่อก าหนดทิศทาง แนวทาง แผนงาน 
กระบวนการในการด าเนินงานการควบคุมตรวจสอบ และเป้าหมายท่ีชัดเจนสอดคล้อง และ
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ พร้อมทัง้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
ทัง้นี ้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายเฉพาะของหน่วยงาน‛  

แม้ว่ากระบวนการในการพฒันายทุธศาสตร์จะประกอบไปด้วยขัน้ตอนแห่งการสร้าง หรือ
ประกอบขึน้ซึง่ยทุธศาสตร์ และขัน้ตอนแห่งการน ายทุธศาสตร์ไปใช้ในทางปฏิบตัิอย่างสมัฤทธ์ิผล 
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เราจะเน้นเฉพาะในขัน้ตอนแรกเป็นส าคัญ เพื่อให้เห็นเป็นแนวทางการสร้างและประกอบ
ยุทธศาสตร์แก่องค์การธุรกิจโดยทั่วไป ส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ของตนขึน้เองจะละเว้น
ขัน้ตอนท่ีสอง ซึง่จะขึน้อยูก่บัความสามารถของบริหารในแตล่ะองค์การเป็นส าคญั 
 
ลักษณะของยุทธศาสตร์ที่ดี 

ในการท่ีองค์การธุรกิจ จะพัฒนายุทธศาสตร์ของตนขึน้ด้วยกระบวนการท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้น องค์การธุรกิจย่อมต้องการความมัน่ใจว่ายุทธศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้นัน้ มีความเหมาะสม
อยา่งแท้จริง ถึงแม้วา่จะเป็นการยากท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการวดัคณุภาพหรือความเหมาะสม
ของยทุธศาสตร์ท่ีมีอยู่ได้ อย่างไรก็ดี หลกัเกณฑ์กว้างท่ีพอจะใช้เป็นหลกัในการประเมินถึงความ
เหมาะสมแห่งยทุธศาสตร์นัน้อาจพิจารณาได้จากหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป้าหมายท่ีก าหนดขึน้ในยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับท่ีสามารถจะบรรลุถึงได้หรือไม่? 
เพียง? 

2. นโยบายตลอดจนวิถีทางในทางปฏิบตัิซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์นัน้ ครอบคลมุใน
ทุกๆ เป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่? และเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
หรือไม่? เพียงใด? 

3. ยทุธศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้นัน้ ได้ใช้ประโยชน์อยา่งเต็มท่ีแล้วหรือไม่กบัโอกาสทางธุรกิจท่ี
มีอยู?่ 

4. ยุทธศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้นัน้เหมาะสมเพียงใด เม่ือค านึงถึงความเสี่ยงภยัท่ีอาจมีขึน้
ได้? ระดับความเสี่ยงภัยนัน้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ และคุ้มกับโอกาสแห่งการท าก าไร
เพียงใด? 

5. เป้าหมาย และวิถีทางในทางปฏิบตัิเพ่ือบรรลถุึงเป้าหมายนัน้ เหมาะสมเพียงใดกบั
สภาพแวดล้อมเมื่อค านงึถึงจงัหวะและสถานการณ์ในขณะนัน้ 

6. เป้าหมาย และวิธีทางในทางปฏิบตัิซึ่งปรากฏในยุทธศาสตร์นัน้ มีความเหมาะสม
เพียงใดกบัก าลงัและความสามารถ 

7. เป้าหมาย และวิธีทางในทางปฏิบตัิซึง่ปรากฏในยทุธศาสตร์นัน้ มีความสอดคล้องกบั
จดุเดน่ขององค์การธุรกิจเพียงใด 

8. เป้าหมาย และวิธีทางในทางปฏิบตัิซึง่ปรากฏในยทุธศาสตร์นัน้ มีความสอดคล้องกบั
ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือของผู้ น าองค์การ ตลอดจนผู้ รับผิดชอบในทางปฏิบัติเพียงใด 
ทศันคติและคา่นิยมเหลา่นีมี้ความถกูต้องเพียงใดกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั และอนาคต? 
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9. ผู้ ท่ีรับผิดชอบต่อการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบตัินัน้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพียงใด 
ในเป้าหมาย และวิถีทางในทางปฏิบตัิท่ีปรากฏอยูใ่นยทุธศาสตร์? 

10. องค์การธุรกิจมีความสามารถในการจัดการ และการบริหารเพียงใด ท่ีจะน า
ยทุธศาสตร์ไปใช้ในทางปฏิบตัิได้อยา่งมีประสิทธิผล?35 
 
จุดมุ่งหมายขององค์การ 

ผู้บริหารเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัด้านการตดัสินใจขององค์การ ซึ่ง
นอกจากการตดัสินใจของผู้บริหารในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการด าเนินงานประจ าวนัแล้ว 
การตัดสินใจของผู้ บริหารยังเก่ียวข้องกับการก าหนด และการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์การ โดยเฉพาะในสภาพการณ์ปัจจุบนัท่ีความผนัผวนของปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจ ส่งผลให้
แตล่ะองค์การต้องปรับตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ท าให้การก าหนด
จุดมุ่งหมาย (Purpose) ขององค์การกลายเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวใน
อนาคตขององค์การ ธุรกิจท่ีด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแบบวนัต่อวนั อาจไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ถ้าผู้บริหารขาดภาพท่ีชดัเจนต่อความต้องการในอนาคต
ขององค์การ และพยายามกระท าในอนาคต เปรียบเสมือนการเดินทางไกลท่ีขาดเป้าหมายและ
แผนท่ีท าให้องค์การขาดทิศทางท่ีแน่นอน ท าให้การด าเนินงานมีโอกาสท่ีจะผิดพลาดสงู หลาย
องค์การพยายามก าหนดภาพความต้องการในอนาคตของธุรกิจ แตก่ลบัมีภาพอนาคตท่ีไม่ถกูต้อง
ในการวางแผนอนาคตก็จะท าให้องค์การมีความเสียหายมากกวา่ความส าเร็จ 

ดงันัน้ ในหวัข้อนีจ้ะให้ความส าคญักบัจดุมุง่หมายขององค์การ โดยสามารถกลา่วได้วา่
จดุมุง่หมายขององค์การมีระดบัความชดัเจน และความเฉพาะเจาะจงแตกตา่งกนั ซึง่สามารถ
จ าแนกจดุมุง่หมายส าคญัในการก าหนดยทุธศาสตร์ธุรกิจเป็น 4 ประการ36 ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 

                                                 
35สมคิด  จาตศุรีพิทกัษ์ และคณะ, ยุทธวิธีการแข่งขัน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ด

ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2545), 18-19. 
36จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 138-141. 
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แผนภมูิท่ี 5  จดุมุง่หมายขององค์การ 
ท่ีมา : สมคิด  จาตศุรีพิทกัษ์ และคณะ, ยุทธวธีิการแข่งขัน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซเีอ็ด
ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2545), 18-19. 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) ปัจจุบันวิสัยทัศน์เป็นศัพท์ท่ีถูกใช้อย่างแพร่หลายทัง้ในด้าน
บริหารธุรกิจ และในวงการอ่ืน เช่น วิสยัทศัน์ประเทศไทย วิสยัทศัน์ด้านสารสนเทศ หรือวิสยัทศัน์
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ท าให้เป็นทัง้ข้อดี และข้อเสีย โดยสว่นดีคือ ทกุคนตา่งตื่นตวักบัการก าหนด
วิสยัทศัน์ และข้อเสียคือ แต่คะคนมีความเข้าใจในความหมายและขอบเขตของวิสยัทศัน์แตกต่าง
กนั ซึง่สามารถกลา่วได้ว่าวิสยัทศัน์หมายถึงภาพความคิด และความเข้าใจเก่ียวกบัความต้องการ
ในอนาคต วิสัยทัศน์มีลักษณะเป็นเป้าหมายท่ีมีลักษณะกว้าง เป็นข้อเสนอท่ีไม่เจาะจงใน
รายละเอียดและไม่ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยวิสยัทศัน์มีในหลายระดบัตัง้แตร่ะดบั
บคุล กลุม่องค์การ และสงัคม 

โดยปกติผู้ บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้ จัดการ ประธานบริษัท และหัวหน้าคณะ
ผู้บริหารระดบัสงู หรือคณะผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดวิสยัทศัน์ขององค์การ ซึง่การก าหนดวิสยัทศัน์
ขององค์การเกิดจากการถามค าถามว่า ‚ความต้องการสงูสดุขององค์การคืออะไร‛ ดงัท่ี Peter M. 
Senge (1990) กล่าวถึงวิสยัทศัน์ว่า ‚อะไรเป็นสิ่งท่ีเราต้องการสร้างขึน้และอะไรเป็นสิ่งท่ีมี
ความส าคัญกับเรา‛ โดยท่ีวิสยัทัศน์เป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึงความต้องการในอนาคตขององค์การ เช่น 
ต าแหน่ง ผลงาน และการยอมรับ เป็นต้น ประการส าคญัวิสยัทศัน์มีความส าคญัต่อการด ารงอยู่
ของธุรกิจ ดงัค ากล่าวของ Edward Deming (1990) ท่ีว่า ‚ถ้าขาดวิสยัทศัน์ มนุษยชาติ (หรือ
องค์การ) จะสิน้สญู‛ แตก่ารก าหนดวิสยัทศัน์จากผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอตอ่การกระตุ้น
ให้เกิดการน าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จขององค์การ เพราะนอกจากวิสยัทศัน์

วิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ 
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จะท าหน้าท่ีสื่อสารความเข้าใจระหว่างสมาชิกแล้ว วิสยัทศัน์ยงัเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้สมาชิกทกุคน
มีสว่นร่วมในการน าองค์การไปสูเ่ป้าหมายหรือท่ีเรียกวา่ ‚วิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision)‛ 

วิสยัทศัน์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Vision) หมายถึงทศันะหรือการพิจารณาก าหนด
ทิศทางในอนาคตของธุรกิจ เพื่อก าหนดแนวความคิด ถึงสิ่งท่ีองค์การต้องการและพยายามปฏิบตัิ
จากการถามค าถาม ‚เราต้องการให้องค์การเป็นอย่างไรในอนาคต‛ หรือสามารถกล่าวได้ว่า
วิสยัทัศน์เชิงยุทธศาสตร์คือความคาดหวงัท่ีองค์การธุรกิจต้องการจะเป็นในอนาคต โดยทั่วไป
วิสัยทัศน์ทางธุรกิจจะมุ่งเน้นความเป็นเลิศและความยิ่งใหญ่ (อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2540) เม่ือ
ก าหนดวิสยัทศัน์องค์การจะสามารถก าหนด ‚ถ้อยแถลงวิสยัทศัน์ (Vision Statement)‛ อย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ภารกิจ (Mission) หมายถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององค์การ ซึ่งแยก
องค์การออกจากธุรกิจอ่ืนท่ีมีการด าเนินงานท่ีใกล้เคียงกนั ภารกิจเป็นเคร่ืองก าหนดขอบเขตการ
ด าเนินงานขององค์การหรืออาจจะกล่าวว่า ‚ภารกิจเป็นจุดมุ่งหมายพืน้ฐานขององค์การ‛ โดยท่ี
ภารกิจเป็นการก าหนดสาเหตท่ีุองค์การด าเนินงาน และเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางก่อนการก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิการ และโครงสร้างการบริหาร โดยปกตินักยุทธศาสตร์สามารถก าหนด
ภารกิจจากการถามค าถามว่า ‚เราท าธุรกิจอะไร‛ นอกจากนีใ้นปัจจุบนัหลายองค์การนิยมเขียน 
‚ถ้อยแถลงภารกิจ (Mission Statement)‛ เพื่อเป็นเคร่ืองก าหนดรูปแบบของการจัดการเชิง
ยทุธศาสตร์ เน่ืองจากถ้อยแถลงภารกิจจะอธิบายจุดมุ่งหมายพืน้ฐานของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ตลาด และแหลง่ท่ีมาของรายได้ขององค์การ  

การก าหนดภารกิจท่ีกว้างหรือแคบ จะมีผลต่อการด าเนินงานและการเจริญเติบโตของ
องค์การ เน่ืองจากภารกิจขององค์การคือกลุ่มเป้าหมายระยะยาวท่ีจ าเพาะเจาะจงของแต่ละ
องค์การซึ่งรวมถ้อยแถลง (Statement) เก่ียวกับชนิดของธุรกิจท่ีองค์การจะด าเนินงาน ใครคือ
ลูกค้า ความเช่ือ พืน้ฐานเก่ียวกับธุรกิจ และเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป็นดงัแผนท่ีชีท้างสู่การ
บรรลภุารกิจขององค์การ ดงันัน้ ถ้าภารกิจมีความกว้างหรือแคบไป การด าเนินงานขององค์การก็
จะตายตวัหรือยืดหยุน่เกินไป ซึง่เป็นผลเสียตอ่การแข่งขนัของธุรกิจ 

3. เป้าหมาย (Goal) หมายถึงจุดมุ่งหมายท่ีเป็นรูปธรรมขององค์การ ซึ่งโดยปกติทุก
องค์การต่างมีเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการอยู่รอด (Survive) การเจริญเติบโต (Growth) การท าก าไร 
(Profitability) และการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ซึง่เป็นปัจจยัก าหนดทิศทางเชิงยทุธศาสตร์
ขององค์การดงัท่ี Hamel และ Prahalad (1995) กลา่วไว้ในหนงัสือเร่ือง Competing for the 
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Future โดยสรุปว่า ‚การแข่งขนัเพื่ออนาคต หมายถึงการพยายามสร้างแหล่งท่ีมาของก าไรของ
ธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง‛ ซึง่ก็คือเป้าหมายส าคญัของการด ารงอยูข่องธุรกิจในอนาคต 

4. วตัถปุระสงค์ (Objective) หมายถึงเป้าหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะจง และมีผลลพัธ์ท่ี
สามารถวดัได้อย่างเป็นรูปธรรม เม่ือเทียบกับจุดมุ่งหมายขององค์การในระดบัอ่ืน วตัถุประสงค์
เป็นถ้อยแถลงของสิ่งท่ีองค์การต้องการจะบรรล ุซึ่งโดยปกติวตัถปุระสงค์จะถกูก าหนดในรูปของ
ความต้องการภายใต้ก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน โดยวตัถปุระสงค์จะถูกก าหนดในรูปของความ
ต้องการภายใต้ก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน โดยวตัถุประสงค์สามารถจะจ าแนกตามระยะเวลา
ออกเป็น 2 ระดบั คือ วตัถปุระสงค์ระยะสัน้ซึ่งเก่ียวข้องกบัเป้าหมายการด าเนินงานท่ีครอบคลมุ
ระยะเวลาไม่นาน ซึง่ปกติจะไม่เกิน 1 ปี และวตัถปุระสงค์ระยะยาวซึง่เป็นความต้องการของธุรกิจ
ท่ีครอบคลมุระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยปกติองค์การจะก าหนดวตัถปุระสงค์ระยะยาวตัง้แต ่3, 5 
หรือ 10 ปี 

นอกจากนีว้ัตถุประสงค์มักจะถูกก าหนดในปริมาณท่ีชัดเจนและสามารถวัดได้ และ
วตัถปุระสงค์ยงัเป็นส่วนส าคญัส าหรับความส าเร็จขององค์การ เน่ืองจากวตัถปุระสงค์เป็นเคร่ือง
ก าหนดทิศทางท่ีเป็นรูปธรรมซึ่งช่วยประเมินการยอมรับ การจัดสรรทรัพยากร และการก าหนด
กฎเกณฑ์ เพื่อวางแผนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ วตัถปุระสงค์เป็นสิ่งท่ีชดัเจน ท้าทาย 
สมเหตสุมผล และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การในระดบัอ่ืน โดยองค์การท่ีมีหลายฝ่าย
มกัจะให้แตล่ะหน่วยงานก าหนดวตัถปุระสงค์ของตนให้สอดคล้องกนั 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยหนังสือบางเล่นก าหนดให้
เป้าหมายมีลกัษณะกว้างและครอบคลมุระยะเวลาท่ียาวนานกว่า ในขณะท่ีบางเล่มเป้าหมายมี
ความเฉพาะเจาะจงกวา่ อยา่งไรก็ดี ในหนงัสือเลม่นีจ้ะใช้ค าวา่เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทดแทน
กัน นอกจากนีย้ังสามารถกล่าวได้ว่า ‚ภารกิจเป็นวัตถุประสงค์ระดบัสูงสุดและกว้างท่ีสุดของ
องค์การ‛ 

ถ้าผู้อา่นอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการวางแผนหรือยทุธศาสตร์ธุรกิจจะพบวา่ หนงัสือแตล่ะเลม่
จะมีการก าหนดความหมายของจดุมุง่หมายระดบัตา่งๆ ขององค์การแตกตา่งกนั โดยอาจมีความ
สบัสน ซ า้กนั หรือแตกตา่งกนัตามการน าเสนอและความเข้าใจของผู้ เขียน แตห่วัใจส าคญัของการ
ก าหนดจดุมุง่หมายขององค์การท่ีมีตอ่การด าเนินงานเชิงยทุธศาสตร์ คือ การก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายขององค์การ ซึง่เป็นรากฐานของการด ารงอยู ่ การก าหนด การด าเนินยทุธศาสตร์ และ
การประเมนิยทุธศาสตร์ขององค์การในอนาคตท่ีเราจะเห็นในทางปฏิบตัิ 

 



 47 

การก าหนดยุทธศาสตร์ 
ปกติผู้ ก่อตัง้และผู้บริหารระดับสูงขององค์การ จะเป็นผู้ ก าหนดภารกิจของหน่วยงาน 

เน่ืองจากบคุคลกลุม่นีจ้ะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัตัง้ ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และอนาคต
ขององค์การ โดยท่ีผู้ก่อตัง้หรือคณะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดว่า ‚องค์การอยู่ในอตุสาหกรรมใด และ
ก าลงัประกอบธุรกิจอะไร‛ การพลวตัของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์การ สง่ผลให้
ปัจจบุนันกัยทุธศาสตร์ซึง่อาจเป็นผู้บริหารหรือท่ีปรึกษาทางธุรกิจ จะมีหน้าท่ีส าคญัในการก าหนด
ภารกิจ การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับภารกิจให้สอดคล้องกับสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั
และอนาคต ซึ่งภารกิจจะบ่งบอกถึงลกัษณะของธุรกิจท่ีองค์การด าเนินอยู่ ต าแหน่งปัจจุบนัของ
องค์การ ทิศทางท่ีองค์การจะมุ่งไปสู่ สาเหตุของการด ารงอยู่ของกิจการ และขอบเขตในการ
ด าเนินงานขององค์การ ซึง่ภารกิจขององค์การแตล่ะแห่งจะมีลกัษณะและเป้าหมายแตกตา่งกนั 

การระบุขอบเขตการด าเนินงานขององค์การว่าองค์การด าเนินงานอยู่ในธุรกิจใด ไม่ใช่
เร่ืองง่าย ตวัอย่างเช่น บริษัทสหวิริยาอยู่ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานอตัโนมตัิ หรือ
ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระทิงแดงเป็นเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั เคร่ืองดื่ม หรือเคร่ือง
อปุโภค เป็นต้น ในทางปฏิบตัิภารกิจขององค์การจะต้องไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป เพื่อให้สมาชิก
เกิดความชดัเจนในการด าเนินงาน ตลอดจนระบสุ่วนผสมของลกูค้า ตลาด และเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนภารกิจต้องเปิดกว้างพอท่ีจะให้องค์การปรับตวัให้ทนัสมยัตอ่การเปลี่ยนแปลง
และการแขง่ขนั และขยายตวัไปสูธุ่รกิจใหมใ่นอนาคต 

ภารกิจเป็นงานส าคญัเชิงยทุธศาสตร์ เพราะจะช่วยท าให้สมาชิกขององค์การเห็นภาพท่ี
ชดัเจนขององค์การว่า ‚องค์การอยู่ในธุรกิจใด และมีการดเนินการอย่างไร‛ โดยภารกิจท่ีดีต้อง
สะท้อนปรัชญาการด าเนินงานขององค์การ กลุม่ ลกูค้า และความต้องการของลกูค้า ตวัอย่างเช่น 
บริษัท UCOM เป็นธุรกิจการติดตอ่สื่อสารหรือสารสนเทศ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 
เป็นธุรกิจพลงังานแทนท่ีจะเป็นน า้มนั หรือบริษัทกนัตนาอยู่ในธุรกิจบนัเทิงมากกว่าละครวิทยหุรือ
ละครโทรทศัน์ เป็นต้น ภารกิจท่ีดีจะต้องมีข้อมลูและวตัถปุระสงค์พืน้ฐานท่ีท าให้องค์การแตกตา่ง
จากองค์การอ่ืน ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียดส าคญั 9 ประการ37 ดงัตอ่ไปนี ้

1. ลกูค้า เป็นปัจจยัท่ีองค์การต้องค านึงถึง ดงัท่ี Perter F. Drucker (1954) กลา่ววา่ 
‚ลกูค้าเป็นสาเหตสุ าคญัในการด ารงอยูข่องธุรกิจ‛ ดงันัน้การก าหนดภารกิจจงึควรต้องพิจารณา
และให้ความส าคญัลกูค้า โดยพยายามตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

                                                 
37จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 141-144. 



 48 

1.  ความต้องการของลกูค้า ลกูค้าต้องการอะไร 
2.  กลุม่ลกูค้า ใครเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายขององค์การ 
3. การตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยผู้บริหารต้องสามารถตอบค าถามวา่ 

‚ธุรกิจจะสามารถตอบสนองความต้องการอย่างไร‛ 
2. ผลิตภณัฑ์ ขอบเขตการท างานขององค์การเก่ียวกบัการสร้างสินค้า และบริการในการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยต้องก าหนดสินค้า และบริการหลักทัง้ในปัจจุบันและ
อนาคตขององค์การวา่คืออะไร 

3. ตลาด ต้องระบถุึงตลาดท่ีส าคญัในปัจจบุนั ตลาดเป้าหมายขององค์การ และแนวโน้ม
ของตลาดในอนาคต 

4. ปรัชญา เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจขององค์การซึง่บง่บอกถึงคา่นิยม ความเช่ือ สิง่
ท่ีมุง่หวงั การค านงึถึง สงัคม และจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์การ 

5. การอยูร่อด การเจริญเติบโต และการท าก าไร องค์การต้องก าหนดเป้าหมายหลกัในการ
ด าเนินงานขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดภารกิจในด้านอ่ืนให้สอดคล้องกัน 
โดยเฉพาะการด ารงอยูแ่ละพฒันาการในอนาคต 

6. แนวความคิดต่อตนเอง เป็นการอธิบายภาพหรือความต้องการแสดงออกขององค์การ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและส านึกท่ีจะน าไปปฏิบตัิ ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจให้บคุคลทัว่ไปท่ีมีตอ่ความต้องการของธุรกิจ 

7. บุคลากร เป็นแนวทางในการก าหนดคุณสมบตัิพืน้ฐานของบุคลากรในแต่ละหน้าท่ี 
รวมถึงการพัฒนาทักษะและความสามารถท่ีควรจะมีในสมาชิกแต่ละคน ซึ่งการระบุภารกิจท่ี
ชดัเจนจะช่วยให้การตดัสินใจและการด าเนินงานของพนกังานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั และการ
แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายขององค์การจะเป็นการจงูใจพนกังานในการท างาน 

8. เทคโนโลยี แสดงส านกึหรือความต้องการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูง หรือสามารถน าเทคโนโลยีมาเสริมสร้างศักยภาพในการ
ด าเนินงานและการแขง่ขนั 

9. ภาพลกัษณ์ เป็นภาพท่ีธุรกิจต้องการให้บคุคลทัว่ไปมีความรู้สกึหรือส านกึตอ่ตนเองใน
ทิศทางนัน้ เชน่ ธุรกิจท่ีรับผดิชอบตอ่สงัคม ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม หรือห่วงใยผู้บริโภคเป็นต้น ซึง่
อาจจะเป็นการด าเนินงานเพื่อประชาสมัพนัธ์หรือด้วยความตัง้ใจจริงของผู้บริหาร  

ในทางปฏิบตัิการก าหนดภารกิจไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดครบถ้วนทกุหวัข้อ แต่ภารกิจ
ท่ีดีจ าเป็นต้องมีความชดัเจนและไม่เยิ่นเย้อ สร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและสมาชิก
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ขององค์การ ตลอดจนกระตุ้นให้สมาชิกขององค์การเกิดความกระตือรือร้นในการด าเนินงานให้
บรรลเุป้าหมาย ปัจจุบนัหลายองค์การต่างตื่นตวัท่ีจะก าหนดภารกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิของ
สมาชิก แต่ปัญหาส าคญัท่ีเกิดขึน้คือต่างก าหนดภารกิจบนพืน้ฐานความต้องการของบคุคลเพียง
บางกลุ่ม หรือก าหนดภารกิจเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ อ่าน แต่ไม่ได้มีการน าแนวทางไป
ปฏิบตัิจริง 

 
การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

การก าหนดเป้าหมายเป็นการแปรรูปภารกิจให้อยู่ในรูปของจดุมุ่งหมายในการด าเนินงาน
ท่ีเป็นรูปธรรม ชดัเจน และเฉพาะเจาะจง โดยท่ีวิสยัทศัน์ ทิศทาง และภารกิจขององค์การจะถูก
ถ่ายทอดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีสามารถวัดได้ (Measurable) การก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมจะมีประโยชน์คือ ท าให้ผู้ บริหารถูกผลักดันให้ด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายและสามารถใช้เป้าหมายในการประเมินผลงาน ปกติเป้าหมายถูกก าหนดขึน้ โดยให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานในแต่ละด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลคุวามต้องการขององค์การ 
การเจริญเติบโต การเพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งตลาด การเพิ่มขึน้ของรายได้ และผลตอบแทนในการ
ลงทนุ โดยองค์การต้องก าหนดเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยท่ีเป้าหมายระยะยาวจะมี
ความส าคญัตอ่องค์การ 2 ประการ38 ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดแนวทาง วัตถุประสงค์จะถูกก าหนดเพื่อเป็นแนวทางว่า ‚องค์การต้อง
ด าเนินการอย่างไร‛ เพื่อให้บรรลุความต้องการในอนาคต หลายองค์การจึงนิยมก าหนด
วตัถปุระสงค์ขึน้อย่างชดัเจน เป้าหมายเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการผลกัดนัองค์การให้บรรลคุวาม
ต้องการ เพราะความแน่นอนจะลดความสบัสนในการตดัสินใจก าหนดทิศทางและมาตรฐานการ
ด าเนินงานขององค์การ  

2. รอบคอบ การก าหนดวตัถปุระสงค์และการน าวตัถปุระสงค์ไปปฏิบตัิจะต้องกระท า
อย่างรัดกมุ โดยท่ีผู้บริหารต้องประเมินและท าการตดัสินใจท่ีมีผลตอ่อนาคตให้เกิดความรอบคอบ
ไม่ใช่มองโลกในด้านเดียว  

นอกจากการก าหนดเป้าหมายระยะยาวจะมีความส าคญัตอ่องค์การแล้ว การก าหนด
เป้าหมายยงัมีความส าคญั39 ดงัตอ่ไปนี ้

                                                 
38จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 144. 
39เร่ืองเดียวกนั, 144-145. 
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1. เป้าหมายให้จดุมุง่หมายและทิศทางส าหรับอนาคต 
2. เป้าหมายเป็นเหตผุลท่ีดท่ีีสดุของการด าเนินงานและชว่ยป้องกนัการ

ผดัวนัประกนัพรุ่ง และการไมรั่บผิดชอบของผู้ มีสว่นร่วม 
3. เป้าหมายช่วยในการรวมพลงัและทรัพยากรการด าเนินงานขององค์การให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 
4. เป้าหมายกระตุ้นความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ในการด าเนินงาน 
5. เป้าหมายสร้างความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนในการด าเนินงาน 
6. เป้าหมายช่วยประหยดัเวลาในการเรียนรู้และการปฏิบตั ิ
7. เป้าหมายมีสว่นก าหนดมาตรฐานในการท างานและการประเมินประสทิธิภาพของ

ระบบ 
8. เป้าหมายเป็นพืน้ฐานส าหรับเป้าหมายตอ่ไปในอนาคต 
องค์การธุรกิจมกัก าหนดเป้าหมายด้านก าไร และการเจริญเติบโต โดยเป้าหมายระยะสัน้

เป็นข้อผกูพนัผู้บริหารต่อการบรรลคุวามส าเร็จภายใต้ข้อก าหนดของเวลา บ่งชีป้ริมาณ คณุภาพ 
และระยะเวลา และความรวดเร็วท่ีองค์การต้องด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด องค์การท่ี
ผู้บริหารให้ความส าคญักบัการก าหนดเป้าหมายและการด าเนินงานตามท่ีตัง้ไว้ย่อมมีสิ่งส าคญัคือ 
เป้าหมายการด าเนินงานต้องระบจุ านวนคณุภาพ และระยะเวลาท่ีชดัเจน เช่น การท าก าไรสงูสดุ 
การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความชดัเจน เป็นต้น โดยเป้าหมายระยะสัน้และ
ระยะยาวต้องเช่ือมโยงและสอดคล้องกนั โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีดีจะมีลกัษณะส าคญั40 ดงัตอ่ไปนี ้

1. ชดัเจนเป็นรูปธรรม 
2. ต้องใช้ความพยายามในการด าเนินการ 
3. มีเง่ือนเวลา 
4. มีเหตผุล 
5. สร้างความเข้าใจร่วมกนั 
6. สามารถวดัได้ 
เป้าหมายท่ีดีต้องดึงดดู และกระตุ้นการด าเนินงานขององค์การ และความสอดคล้องกบั

สภาวะการด าเนินงานของอุตสาหกรรม ระดับของความต้องการ และความสามารถในการ
ด าเนินงานขององค์การ ส่วนประกอบของวตัถปุระสงค์ท่ีเหมาะสม ความต้องการท่ีมีความส าคญั

                                                 
40จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 145. 



 51 

ต่อองค์การ ตลอดจนก าหนดขอบเขตและระดับความก้าวหน้าท่ีต้องการ ซึ่งต้องก าหนดตาม
หวัข้อ41 ดงันี ้

1. สิง่ท่ีองค์การต้องการ 
2. ความก้าวหน้าในการบรรลคุวามต้องการ 
3. ก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 
การก าหนดเป้าหมายขององค์การ จะให้ความส าคญักบัการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมท่ี

ต้องปฏิบตัิอย่างจริงจงั ซึง่ผู้บริหารสามารถสร้างโอกาสในการบรรลเุป้าหมายได้42 ดงัตอ่ไปนี ้
1. ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายรวมขององค์การและของบคุคล 
2. ก าหนดเป้าหมายท่ีกระตุ้นและดงึดดูความสนใจ 
3. ก าหนดเป้าหมายท่ีสนองความต้องการของสมาชิกในฐานะบคุคลท่ีสมบรูณ์ 
4. เขียนและ/หรือบนัทกึเป้าหมายท่ีต้องการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5. ก าหนดแผนการท่ีชดัเจนในการบรรลเุป้าหมาย 
6. ก าหนดเส้นตาย (Deadline) ท่ีแนน่อนไมใ่ช่เปลี่ยนไมไ่ด้ (Rigid) แตมี่เหตผุลในการ

เปลี่ยนแปลง 
นอกจากนีน้กับริหารสามารถท าการทดสอบเป้าหมาย โดยพิจารณาปัจจยั43 ดงัตอ่ไปนี ้
1. เข้าใจได้ (Conceivable) 
2. ยอมรับได้ (Believable) 
3. บรรลไุด้ (Achievable) 
4. ควบคมุได้ (Controllable) 
5. วดัได้ (Measurable) 
6. เฉพาะเจาะจง (Specific) 
เราจะเห็นวา่วตัถปุระสงค์จะมีความส าคญักบัการบริหารงานสมยัใหม ่ โดยท่ีนอกจากการ

ก าหนดวตัถปุระสงค์ระดบัยทุธศาสตร์ ระดบัหนว่ยงาน และระดบัปฏิบตัิงานแล้ว หลายองค์การยงั
ใช้เทคนิค ‚การจดัการโดยก าหนดวตัถปุระสงค์ (Management by Objectives: MBO)‛ ในการ

                                                 
41เร่ืองเดียวกนั, 146. 
42เร่ืองเดียวกนั. 
43จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 146. 
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บริหารงานผา่นการตัง้เป้าหมายและการก าหนดวตัถปุระสงค์ร่วมกนัระหวา่งบคุคล และองค์การ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ธุรกิจ 

ผู้บริหารขององค์การสมยัใหม่ท่ีต้องการความมัน่คง และการเจริญเติบโตในอนาคต ควร
จะต้องให้ความส าคญักับการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อลดข้อเสียเปรียบและสร้างความ
ได้เปรียบในการด าเนินงาน องค์การธุรกิจในอนาคตต้องพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเตรียมพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ดงันัน้การก าหนดยทุธศาสตร์จึงเป็นหน้าท่ีส าคญัของผู้บริหาร 
เพราะเป็นงานท่ีละเอียดอ่อน ซบัซ้อน และเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงาน และการด ารงอยู่ของ
องค์การ ซึ่งต้องจดัท าโดยอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจในสภาพความเป็นไปของ
ปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจ ประการส าคญัผู้บริหารในทุกองค์การต้องก าหนดยทุธศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางของการบรรลภุารกิจ เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ โดยเฉพาะเพื่อการเอาชนะ
คู่แข่ง การลดการคมุคามของสภาพแวดล้อม การสร้างความเข้าใจ และการรวมพลงัของสมาชิก 
ซึ่งสามารถแบ่งยุทธศาสตร์ตามล าดับขัน้การด าเนินงานภายในองค์การออกเป็น 3 ระดับ44 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจดัการเชิงยุทธศาสตร์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 146. 
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แผนภมูิท่ี 6  ยทุธศาสตร์ระดบัองค์การหรือบริษัท 
ท่ีมา : จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 146. 
 

1. ยทุธศาสตร์ระดบัองค์การหรือระดบับริษัท (Corporate Strategy) เป็นยทุธศาสตร์
รวมขององค์การ ซึ่งถกูก าหนดโดยผู้บริหารระดบัสงู และคณะท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ซึง่จะเก่ียวข้อง
กบัแนวทางการด าเนินงานขององค์การ การเจริญเติบโต และการวางรากฐานของธุรกิจในอนาคต 
โดยยทุธศาสตร์ระดบัองค์การจะให้ความส าคญักบัการด าเนินงาน 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

1.1  การก าหนดต าแหน่งทางธุรกิจ ผู้บริหารหรือนกัยทุธศาสตร์จะต้องพิจารณา
สว่นประกอบของกลุม่ธุรกิจ โดยพิจารณาโครงสร้างว่าประกอบด้วยหน่วยธุรกิจใด กระจายธุรกิจสู่
อุตสาหกรรมใด ต้องการขยายตัวเข้าด า เนินการในอุตสาหกรรมใด และก าหนดต าแหน่ง
อตุสาหกรรมอยา่งไร 

1.2  การบริหารกลุ่มธุรกิจ ก าหนดแนวทางท่ีกลุ่มธุรกิจจะด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกังานใหญ่ 

หน่วยธุรกิจ 

(2) 
หน่วยธุรกิจ 

(3) 
หน่วยธุรกิจ 

(1) 

การเงิน การตลาด การผลิต ทรัพยากรมนษุย์ 
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1.3  การเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั โดย
การเปลี่ยนหรือการใช้ทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน เช่น เทคโนโลยี เทคนิคการด าเนินงาน 
(Know How) หรือทรัพยากรมนษุย์ เป็นต้น 

1.4 การก าหนดล าดบัความส าคญั เน่ืองจากแตล่ะธุรกิจจะมีทรัพยากรท่ีจ ากดั มี
ความเข้มแข้งและจดุอ่อนท่ีแตกตา่งกนั ตลอดจนข้อจ ากดัของสภาพแวดล้อมท่ีเฉพาะตวั ท าให้นกั
ยทุธศาสตร์ต้องจดัล าดบัความส าคญัในการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจ โดยการจดัสรรทรัพยากรไป
ยงัหน่วยธุรกิจท่ีเข้มแข็งหรือมีอนาคต 

2. ยทุธศาสตร์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) หมายถึงแนวทางการด าเนินงานและ
การแข่งขนของหน่วยธุรกิจ (Business Unit) หรือท่ีเรียกว่า BU โดยปกติยทุธศาสตร์ระดบัองค์การ
และระดับธุรกิจอาจมีความใกล้เคียงกัน หรือเป็นส่วนเดียวกันส าหรับองค์การท่ีไม่ได้แยกการ
ด าเนินการออกเป็นหลายหน่วยธุรกิจท่ีแตกตา่ง อย่างไรก็ดี ยทุธศาสตร์ระดบัธุรกิจให้ความส าคญั
กับการสร้างฐานการแข่งขันขององค์การในแต่ละอุตสาหกรรม โดยท่ียุทธศาสตร์ระดบัธุรกิจมี
ลกัษณะส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ตอบสนองการเปลีย่นแปลงภายในอตุสาหกรรม ยทุธศาสตร์ระดบัธุรกิจต้อง
ปรับตวัให้ตอบสนองตอ่ทิศทางของอตุสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากมีขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานไม่ใหญ่เกินไป 

2.2 ก าหนดสถานการณ์ด าเนินงานของหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะการสร้าง
ยทุธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคในการด าเนินงาน 

2.3 ลดความเสียเปรียบและสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงานแก่หน่วยธุรกิจ 
เพราะยทุธศาสตร์ระดบัธุรกิจจะให้ความส าคญักบัการแข่งขนัและการสร้างความเหนือกวา่เชิง
ยทุธศาสตร์ 

นอกจากนี ้Michael E. Porter ได้แบง่ยทุธศาสตร์การแข่งขนัออกตามขอบเขตของการ
แข่งขนัท่ีเป็นเป้าหมายกว้าง (Board Target) หรือการมีตลาดเป้าหมายเป็นตลาดมวลชน (Mass 
market) และเป้าหมายแคบ (Narrow Target) หรือการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) ซึง่
สามารถแบง่ออกเป็น 4 ยทุธศาสตร์ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเป็นผู้น าด้านต้นทนุ (Cost Leadership) เป็นยทุธศาสตร์การแข่งขนัของ 
องค์การท่ีมีตลาดเป้าหมายกว้าง โดยการสร้างประสทิธิภาพในการด าเนินงาน ในขณะท่ีควบคมุ
ต้นทนุต ่าสดุ ท าให้องค์การมีก าไรสงูขึน้และสามารถอยูร่อดในสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงได้ 
และการมีต้นทนุต า่ จะเป็นการกีดกนัการเข้าสูอ่ตุสาหกรรมของผู้ เข้าตลาดรายใหมไ่ด้ด้วย 
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2. การสร้างความแตกตา่ง (Differentiation) เป็นยทุธศาสตร์การแข่งขนัของ 
องค์การท่ีมุ่งตลาดเป้าหมายกว้าง โดยการสร้างมูลค่าต่างๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน เช่น 
คณุภาพ ตราผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี หรือการบริหาร เป็นต้น การมีความแตกตา่งท่ีโดดเดน่จะสร้าง
ความภกัดีของลูกค้าต่อตราผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะลดความไวต่อราคาของลกูค้าลง สามารถสร้างผล
ก าไรท่ีสงูให้แก่องค์การ และป้องกนัการเข้าสู่อตุสาหกรรมของผู้ เข้ามารายใหม่ได้ เน่ืองจากผู้ เข้า
มารายใหม่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีดีกว่า เพื่อดึงความภักดีต่อตรา
ผลิตภณัฑ์ของลกูค้าจากองค์การท่ีใช้ยทุธศาสตร์นีไ้ป 

3. การมุง่ท่ีต้นทนุ (Cost Focus) เป็นการใช้ความสามารถในการลดต้นทนุ ณ  
ระดบัการผลติหนึง่ขององค์การท่ีมุง่ตลาดสว่นแคบด้วยคณุภาพของผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและ
สามารถเช่ือถือได้ในราคาท่ีถกูกว่าคูแ่ข่งขนั 

4. การมุง่ท่ีความแตกตา่ง (Focused Differentiation) เป็นการมุง่ท่ีความต้องการ 
ของลกูค้าในตลาดยอ่ยท่ีมีความแตกตา่งจากตลาดรวม การสร้างผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีมีความ
แตกตา่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะได้ จะเป็นการสร้างความภกัดีในตรา
ผลิตภณัฑ์ของลกูค้าในตลาดยอ่ยนัน้ได้ และจะสามารถสร้างผลก าไรสงูให้แก่องค์การทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว เน่ืองจากองค์การจะได้ความเช่ือถือจากลกูค้า มีฐานข้อมลูในการค้นคว้า วิจยั
และพฒันาผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัตลาดได้ดีกวา่ 

ยทุธศาสตร์ระดบัธุรกิจจะถกูพฒันาระหวา่งการพิจารณา และการประเมินผลสภาพทาง
ธุรกิจระดบัโลก (Global Business Condition) และศกัยภาพเฉพาะ (Distinctive Competence) 
ตลอดจนจดุแข็งและจดุอ่อนของแตล่ะหน่วยธุรกิจ โดยท่ีสภาพของธุรกิจระดบัโลกจะรวมถึงการ
วิเคราะห์ตลาด สภาพการแข่งขนั เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และพฒันาการของสงัคม 
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ความได้เปรียบในการแข่งขนั 

 ต้นทุนต ่า ความแตกต่าง 

เป้าหมายกว้าง 
 

ผู้น าด้านต้นทนุต ่า 
 

ความแตกตา่งท่ีโดดเดน่ 

เป้าหมายแคบ 
 

มุง่ต้นทนุต า่ 
 

มุง่ความแตกตา่ง 

 
 
แผนภมูิท่ี 7 ยทุธศาสตร์การแข่งขนั 
ท่ีมา : จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 150. 
 

3. ยุทธศาสตร์ระดับหน้าท่ี (Functional Strategy) ให้ความส าคัญกับการจัดสรร
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละองค์การมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร และ
จัดสรรลงสู่หน่วยงานตามล าดับความส าคัญ ดังนัน้ผู้ บริหารในแต่ละหน่วยงานต้องก าหนด
สว่นผสมของทรัพยากรท่ีมีอยู ่และแนวทางปฏิบตัิให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุแก่องค์การ ยทุธศาสตร์
ระดบัหน้าท่ีจะด าเนินการภายใต้กรอบของยทุธศาสตร์ในระดบัองค์การและระดบัธุรกิจเพื่อให้สอด
ประสานในทิศทางท่ีเหมาะสม เช่น การวางแผนควบคมุทางการเงิน การวางแผน การเพิ่มยอดขาย 
การวางแผนการผลิต และการพฒันาประสิทธิภาพในกระบวนการผลติ เป็นต้น 

การพลวตัของสภาพแวดล้อมท าให้ผู้บริหารท่ีดีต้องตื่นตวัต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของลกูค้า การพฒันาของเทคโนโลยี แนวโน้มทางการเมือง หรือการเปลี่ยนเง่ือนไข
การด าเนินงานระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยองค์การต้องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของ
ลกูค้า ตลาด และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีปั้ญหาส าคญัของผู้บริหารระดบัสงู 
คือการจัดสรรเวลาส าหรับการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ เน่ืองจากเราต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินงานประจ าวัน ท าให้การก าหนดแนวทางขององค์การถูกละเลยและไม่ได้ปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ขอ
บเ
ขต
ใน
กา
รแ
ข่ง
ขนั
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การก าหนดยทุธศาสตร์ เดวิด เอ. แอ็คเคอร์ (David A. Acker) ในหนงัสือ เร่ือง Strategic 
Market Management ได้ให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ไว้ว่า การก าหนดยทุธศาสตร์ควร
ค านงึถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนีด้้วย  

1) ยทุธศาสตร์เหมาะสมหรือสอดคล้องกบัหนว่ยงานในจดุใดหรือท่ีไหน  
2) ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และได้รับงบประมาณเพียงพอ

หรือไม ่
3) ระบบและวฒันธรรมของหน่วยงานสนับสนุนหรือเอือ้อ านวยต่อยุทธศาสตร์

หรือไม ่
4) การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานอะไรหรืออย่างไรท่ีต้องอาศยัยทุธศาสตร์ เพื่อ

น าไปสูค่วามส าเร็จ  
5) การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานได้เกิดผลกระทบอะไร (David A. Acker, 2005 

: 316)  
ระดบัการก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดยทุธศาสตร์ท าได้หลายระดบั เช่น ผู้บริหาร

ระดบัสงูก าหนดยทุธศาสตร์ระดบัหน่วยงาน (organization strategy) ผู้บริหารระดบัหวัหน้าหน่วย
ก าหนดยทุธศาสตร์ระดบัหน่วย (unit strategy) และผู้บริหารระดบัหวัหน้าฝ่ายก าหนดยทุธศาสตร์
ระดบัหน้าท่ี (function strategy) ดงัแผนภมูิท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

 
 
 
ผู้บริหารระดบัสงูก าหนด        ยทุธศาสตร์ระดบัหนว่ยงาน 
  
ผู้บริหารระดบัหวัหน้าหน่วยก าหนด                  ยทุธศาสตร์ระดบัหนว่ย 
 
 
ผู้บริหารระดบัหวัหน้าฝ่ายก าหนด    ยทุธศาสตร์ระดบัหน้าท่ี 
 
 

 
 

 
 

 
 
แผนภมูิท่ี 8  ระดบัการก าหนดยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา : จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 150. 

 
แผนท่ีทางยทุธศาสตร์ และตวัชีว้ดัแบง่เป็น 3 หวัข้อได้แก่ (1) ความหมายของแผนท่ีทาง

ยทุธศาสตร์ (2) การเขียนแผนท่ีทางยทุธศาสตร์และตวัชีว้ดัและ (3) ลกัษณะของตวัชีว้ดัท่ีดีส าหรับ
การบริหารยทุธศาสตร์ 

หนึ่ง  ความหมายของแผนท่ีทางยุทธศาสตร์  หรืออาจเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์มี
สาระส าคญัท่ีหมายถึง  

1) แผนท่ีท่ีจะคอยน าทางหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย
ยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้ได้ 

2) แผนการปฏิบัติงานท่ีกระจายการใช้ทรัพยากรให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
แผนงานนัน้  
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3) กระบวนการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการท่ีท าให้วตัถปุระสงค์ ทัง้หมดบรรลถุึง
ความส าเร็จ 

4) การก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถปุระสงค์พืน้ฐานระยะยาวของหนว่ยงาน และ
ยอมรับวิธีการในการด าเนินงาน  

5) แผนรวม แผนผสมผสาน บรูณาการ และผลสรุปท่ีสร้างขึน้ เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบตัิให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขัน้พืน้ฐานของหนว่ยงาน  

6) แผนการปฏิบตัิงานให้ผลส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน และของบคุลากร
ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีท้าทาย  

7) ผลอนัเกิดจากกระบวนการตดัสินใจเลือกเป้าหมายของหน่วยงาน และการ
ตดัสินใจเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย  

จากสาระส าคญัของความหมายข้างต้น ได้น ามาสู่การก าหนดความหมายของ
แผนท่ีทางยทุธศาสตร์ท่ีใช้ในท่ีนี ้หมายถึง แผนภมูิท่ี หรือแผนภมูิสรุปภาพยทุธศาสตร์ทัง้หมด โดย
แสดงถึงยทุธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีมีความสมัพนัธ์ และความเช่ือมโยงแต่ละขัน้ตอนของแต่ละ
ยทุธศาสตร์ในเชิงเหตแุละผล อนัจะก่อให้เกิดหรือน าไปสูผ่ลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

สอง การเขียนแผนท่ีทางยุทธศาสตร์ และตัวชีว้ัด เป็นการน าแนวคิดการบริหารท่ี
สอดคล้อง และเป็นเหตเุป็นผลกนัมาเขียนเป็นแผนภมูิท่ีแสดงความสมัพนัธ์ของด้านต่างๆ อย่าง
เป็นขัน้เป็นตอน โดยการเขียนแผนท่ีทางยุทธศาสตร์ จะเป็นเสมือนแผนท่ีท่ีจะคอยน าทาง
หน่วยงานให้สามารถปฏิบตัิงานจนบรรลเุป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้ได้ ทัง้นี ้ในการเขียนแผนท่ี
ทางยุทธศาสตร์อาจน าแนวคิดการบริหารมาเป็นแนวทางในการเขียนได้หลากหลายเป็นต้นว่า
แนวคิดการบริหารหน่วยงานแบบสมดลุ (Balanced Scorecard) 4 ด้านหรือแนวคิดการปฏิบตัิ
ราชการตามค ารับรองของหน่วยงาน (Performance Agreement of Agency) 4 ด้าน 

แนวคดิการบริหารหน่วยงานแบบสมดลุหรือ Balance Scorecard 4 ด้านนัน้ หน่วยงาน
ทัง้ภาคเอกชน และภาครัฐได้น ามาปรับใช้ โดยหมายถึง การวิเคราะห์ หรือการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานแบบสมดลุท่ีมุง่เน้นความส าเร็จใน 4 ด้านตามแนวคดิของโรเบร์ิต เอส. 
แคปเพลน และเดวิด พี. นอร์ตนั (Robert S. Kaplan และ David P. Norton) ท่ีปรากฏเร่ิมแรกใน
วารสาร Harvard Business Review ปี ค.ศ. 1992 ทัง้ 4 ด้านนัน้ประกอบด้วย  

1) ด้านภายนอกองค์กร (external perspective หรือ customer perspective) เช่น 
ประชาชนผู้ รับบริการความพงึพอใจของผู้ รับบริการ (เทียบได้กบั?  Market)  
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2) ด้านภายในองค์กร (internal perspective) เช่น กระบวนการบริหารภายในหน่วยงาน 
(เทียบได้กบัการบริหารงานภายในทัว่ไปหรือ Management) 

3) ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (learning and growth perspective) เช่น 
ความสามารถในการสร้างหรือพฒันาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเจริญเติบโต
อย่างแข็งแกร่งมัน่คง การท่ีจะเกิดสิ่งเหล่านีไ้ด้ หน่วยงานจะต้องมีบุคลากรท่ีคณุภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีการพฒันาตนเอง และมีทศันคติท่ีดี (เทียบได้กบั  Man)  

4) ด้านการเงิน (financial perspective) เช่นงบประมาณความสามารถในการท าก าไร 
(เทียบได้กบั Money)45  

แตส่ าหรับการบริหารภาครัฐ ซึง่เกือบทัง้หมดหรือสว่นใหญ่เป็นหน่วยงานท่ีจดัตัง้ขึน้ มิได้มี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร แต่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับความส าเร็จในมิติหรือด้านท่ี
แตกต่างกนัไปดงัตวัอย่างแนวคิดการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองของหน่วยงาน (Performance 
Agreement of Agency) 4 ด้าน ซึง่เป็นมาตรการท่ีก าหนดขึน้ตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดมาตรการในการก ากบั ดแูล และควบคมุการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานราชการให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยหน่วยงานราชการจะต้องท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิงานตอ่หน่วยงาน ซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชา และลงนามข้อตกลงนัน้ร่วมกนัเพื่อเป็น
ข้อผกูมดัวา่จะด าเนินงานตามท่ีได้ตกลงกนัไว้ โดยกรอบการปฏิบตัิส าหรับการจดัท าค ารับรองการ
ปฏิบตัิราชการตามค ารับรองของหน่วยงาน 4 ด้านนัน้ ได้แก่ 

1) ประสิทธิผลตามแผนปฏบิตัิราชการ  
2) คณุภาพการให้บริการ  
3) ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ  
4) การพฒันาหนว่ยงาน  

ตวัอยา่งการเขียนแผนท่ีทางยทุธศาสตร์โดยน าแนวคิดการปฏิบตัิราชการตามค ารับรอง
ของหน่วยงาน 4 ด้าน มาเป็นแนวทางในการเขียน มีดงันี ้

1) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ หน่วยงานควรพิจารณาว่า หาก
หน่วยงานได้ด าเนินการตามประเด็นยทุธศาสตร์ใดประเด็นหนึ่งจนเป็นผลส าเร็จแล้ว  จะก่อให้เกิด
ผลดีตอ่ประเทศชาติและสงัคมสา่นรวมอยา่งไรบ้าง 

                                                 
45 Robert S. Kaplan and David P. Norton, The Balanced Scorecard Translation 

Strategy into Action (Massachusetts: The President and Fellows of Harvard College, 
1996), 9. 
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2) ด้านคณุภาพการให้บริการ ควรพิจารณาว่า การจดัท าบริการสาธารณะของ
หน่วยงานภาครัฐนัน้ มีกลุม่เป้าหมายหลกัท่ีต้องค านึงถึงอยู่ด้วยกนั 2 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ รับบริการ
หรือประชาชน และกลุม่ของภาคี เช่น NGOs หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หรือหน่วยงานภาคเอกชน เป็น
ต้น โดยการก าหนดคณุภาพการให้บริการนัน้ จะเป็นการระบวุ่า ในการที่จะสง่เสริมผลกัดนัให้
ประสิทธิผลที่เราตัง้ไว้นัน้ ประสบความส าเร็จได้ ผู้ รับบริการจะต้องได้รับประโยชน์ด้านใด จาก
หน่วยงาน เช่น ได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร ได้รับรู้ความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เป็นต้น 
ตลอดจนการระบถุึงบทบาทของภาคี ว่าภาคีจะต้องให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของเราอย่างไร ใน
ด้านใดบ้าง  

3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ หน่วยงานควรพิจารณาปัจจัยหรือ
ทรัพยากรน าเข้า (input) ในเชิงเปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ีได้ (output) กลา่วคือ หากหน่วยงานสามารถ
ปฏิบตัิงานใดๆ ให้อตัราสว่นระหว่างทรัพยากรน าเข้ากบัผลผลิตมีคา่น้อยได้เท่าใด ก็หมายถึง หน่วยงาน
นัน้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสงูมากขึน้เท่านัน้ ส าหรับวิธีการคิดในการก าหนดประสิทธิภาพของ
งานนัน้ ต้องเร่ิมต้นท่ีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน โดยให้ผู้ เขียนแผนท่ีทางยทุธศาสตร์ท าการระบุ 
หน่วยงาน กอง ส านกั ท่ีมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นยทุธศาสตร์นัน้ๆ ลงไปในแผน แล้ว
ท าการพิจารณาตอ่ไปว่า หน่วยงานนัน้ ๆ ต้องรับผิดชอบด าเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้ รับบริการได้รับ
ประโยชน์ตา่งๆ และต้องด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ภาคีให้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน ตามท่ีก าหนดไว้ใน
มิตด้ิานคณุภาพการบริการ  

4) ด้านการพฒันาหน่วยงาน หน่วยงานควรพิจารณาทบทวนศกัยภาพของตนเอง
เพื่อให้ทราบว่าต้องมีการพฒันาทกัษะหรือความช านาญของบคุลากรในสงักดัในด้านใดบ้าง  รวม
ตลอดถึงการพฒันาขีดความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีของหน่วยงานด้วย เช่นนี ้ จึงจะมี
สว่นช่วยให้หน่วยงานปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดไว้ 

ในการเขียนแผนท่ีทางยุทธศาสตร์ โดยน าแนวคิดการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองของ
หน่วยงาน 4 ด้าน มาเป็นแนวทางในการเขียนนัน้ นอกจากจะมีการเขียนแผนภมูิท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัในด้านตา่งๆ แล้ว ยงัจะต้องก าหนดตวัชีว้ดัผลส าเร็จของการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงาน และบุคลากรท่ีสามารถประเมินผลและควบคมุผลงานได้ (Key Performance 
Indicator หรือ KPI) ไว้ด้วย โดยตวัชีว้ดั หมายถึง ค่าเป้าหมาย ตวัเลข หรือค่าของตวัชีว้ดั
ความส าเร็จท่ีหน่วยงานต้องการบรรลุ ตวัชีว้ดัจะเป็นตวับง่ชีว้่าหน่วยงานสามารถปฏิบตัิงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้หรือไม่ ขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นการก าหนด หรือระบวุ่า ในแผนงานนัน้ๆ หน่วยงาน
ต้องการท าอะไร ให้ได้เป็นจ านวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนัน้ ตวัชีว้ดัท่ีน ามาใช้ควรระบไุว้ด้วยถ้อยค าท่ีชดัเจนทัง้ในแง่ของความหมาย 
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และการระบุขอบเขต เช่น หน่วยงานต้องผลิตบุคลากรหรืออาสาสมคัรท าหน้าท่ีป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเพิ่มจ านวน 1,000 คน ภายในระยะเวลา 2 ปี เป็นต้น โดยตวัชีว้ดันีจ้ะถกู
น ามาใช้เป็นหลกัในการควบคมุและการประเมินผลยทุธศาสตร์ของหน่วยงานตอ่ไป  

ในการก าหนดหรือเขียนตวัชีว้ดัในแผนท่ีทางยทุธศาสตร์ซึง่สว่นใหญ่จะอยูใ่นแผนงานยอ่ย 
หรือแผนงาน หรือโครงการ จะต้องมีการท าลกูศรเพื่อแสดงถึงความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัของด้าน
และขัน้ตอนต่างๆ โดยลกูศรจะลากจากปัจจยัท่ีเป็นเหตไุปยงัปัจจยัท่ีเป็นผล และจะสร้างลกูศร
เฉพาะในสว่นท่ีปัจจยัเหลา่นัน้มีความสมัพนัธ์เป็นเหตเุป็นผลกนัโดยตรงเท่านัน้  พร้อมกนันัน้ ใน
การก าหนดตวัชีว้ดัยงัจะต้องก าหนดทัง้ในส่วนของตวัชีว้ดัเหตุ และตวัชีว้ดัผล โดยส่วนใหญ่จะ
ก าหนดตวัชีว้ดัท่ีเร่ิมจากด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ เร่ือยไปจนถึงด้านการพฒันา
หน่วยงาน ตามล าดบั  

อนึ่ง ในการก าหนดประเด็นหรือตวัชีว้ดัตามท่ีได้ระบุไว้ในแผนท่ีทางยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานนัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัเนือ้งาน แผนงานยอ่ย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน  

สาม ลกัษณะของตวัชีว้ดัท่ีดีส าหรับการบริหารยทุธศาสตร์ สิ่งส าคญัท่ีควรค านึงเก่ียวกบั
ตวัชีว้ดัก็คือ คณุภาพของตวัชีว้ดั ในท่ีนีจ้ึงน าเสนอลกัษณะของตวัชีว้ดัท่ีดีของการบริหาร
ยทุธศาสตร์ไว้ 11 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์  
2) แสดงให้เห็นเหต ุและผล  
3) แสดงการด าเนินงานท่ีส าคญั  
4) ครอบคลมุหลายด้าน หรือมีความหลากหลาย  
5) ตรงประเดน็  
6) ชดัเจน และเข้าใจง่าย  
7) ทนัสมยั และสอดคล้องกบัสถานการณ์ หรือความเป็นจริง  
8) มีเจ้าภาพหรือผู้ รับผิดชอบท่ีเป็นหน่วยงาน หรือบคุลากรท่ีชดัเจน  
9) อยูใ่นขอบเขตท่ีหนว่ยงาน หรือบคุลากรรับผิดชอบและด าเนินการเองได้  
10) ไม่ก่อให้เกิด หรือไม่น าไปสูค่วามขดัแย้งระหวา่งหน่วยงาน หรือบคุลากร  
11) ก าหนดหรือสร้างจากตวัชีว้ดัเดิมท่ีมีอยูแ่ล้ว หากไมค่รอบคลมุจงึสร้างขึน้ใหม่  

จากข้อมูลนักวิชาการด้านยุทธศาสตร์และการจัดการยุทธศาสตร์หลายท่าน ท่ีมีความ
หลากหลายดงักล่าวมาแล้วข้างต้น ในประเด็นของขัน้ตอนหรือกระบวนการในการบริหารจดัการ
ด้านยทุธศาสตร์ หรือกระบวนการจดัการเชิงยทุธศาสตร์ ซึง่หากจะลงในรายละเอียดเพื่อท าให้เกิด



 63 

คามเข้าใจอย่างชดัเจนมากขึน้ ก็จะสามารถอธิบายข้อมลูต่างๆ ในประเด็นหลกัๆ ท่ีส าคญัได้ ทีละ
ขัน้ตอนโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ซึง่มีอยู่ 2 ประเภท คือ 
Internal Environment และ External Environment) ก็จะสามารถอธิบายแตล่ะหวัข้อได้ดงันี ้

 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Analyzing the Internal Environment) 

การวิเคราะห์โครงสร้างภายในขององค์การเป็นการประเมินปัจจยัต่างๆ ในหลายๆ ฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องกนัในองค์การท่ีผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องในองค์การสามารถควบคมุให้เป็นไปในทิศทาง
แนวทางท่ีต้องการได้ (Howard) ซึง่ผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การนีจ้ะท าให้
บริษัททราบถึงจุดอ่อน และจุดแข็งในองค์การได้ การพิจารณาปัจจยัภายในองค์การผู้ วิเคราะห์
จะต้องพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

1. สถานะทางด้านการเงิน (Financial Position) 
2. ต าแหน่งของผลติภณัฑ์ (Product Position) 
3. ความสามารถทางการตลาด (Marketing Capability) 
4. ความสามารถของการวิจยัและพฒันา (Research and Development Capability) 
5. โครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) 
6. การจดัการทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Management) 
7. ระบบการผลิต (Production) 
8. วตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์เก่าของบริษัท (Past Objectives and Strategies) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ ผู้บริหารควรท่ีจะมีความเข้าใจว่ามีปัจจยั

ใดบ้างในอนาคตท่ีธุรกิจควรจะสร้างให้ เช่น จดุแข็ง (Strengths) จากทรัพยากรในธุรกิจท่ีมีอยู่หรือ 
จดุอ่อน (Weaknesses) ใดบ้างท่ีธุรกิจ ควรจะด าเนินการแก้ไขให้ดีขึน้ (Prahald and Hamel, 
19990) 
 1. สถานะทางด้านการเงนิ (Financial Position) 

เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ซึง่จะสามารถท าให้ธุรกิจประเมินสถานการณ์
ของธุรกิจว่าควรท าอะไรในอนาคต โดยทัว่ๆ ไป สิ่งท่ีพิจารณาในส่วนของสถานะทางการเงิน 
(Aaker, Hergert and Morris) คือ  

1. แนวโน้มทางด้านการเงินของธุรกิจในปัจจุบนัเป็นเช่นไร โดยพิจารณาผลของการ
วิเคราะห์งบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์งบดลุ งบก าไรขาดทุน ฯลฯ โดยพิจารณาสตูรจาก
ตารางท่ี 3.1 และในการอธิบายในรายละเอียดส าหรับการวิเคราะห์งบการเงินนัน้ สามารถศึกษา
เพิ่มเตมิในสว่นของภาคผนวกท่ี 1 (การวิเคราะห์งบการเงิน) 
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2. พิจารณาแนวโน้มสถานการณ์ทางเดนิของธุรกิจกบัคูแ่ข่ง 
3. ธุรกิจการหาเงินและน าเงินท่ีมีอยู่ไปใช้จ่ายอะไรบ้าง (การจดัสรรทุน) โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งขนั 
4. ก าไรของบริษัทมาจากกลุม่ธุรกิจ (Business Unit) ใดบ้าง 
5. อะไรคือจดุแข็ง (Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) ทางด้านการเงินของธุรกิจ 
 
2. ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ (Product Position) 
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ บริษัทจะต้องพิจารณาว่าสินค้าของบริษัทอยู่ใน

ต าแหน่งใดในตลาด เพื่อศกึษาลูท่างในการด าเนินธุรกิจ เพื่อชนะคูแ่ข่งขนัในตลาด46  
1. ผลิตภณัฑ์ของบริษัทในปัจจบุนัมีสว่นแบง่การตลาดเท่าใด และบริษัทจะท าอย่างไรใน

การศกึษาสว่นแบง่ทางการตลาดนีไ้ว  
2.  สว่นแบง่การตลาดของสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้หรือลด และเม่ือเปรียบเทียบคูแ่ข่งขนั

แล้ว สว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัทมีผลเป็นอยา่งไร 
3. เปรียบเทียบการตัง้ราคาของบริษัทคูแ่ข่ง โดยพิจารณาวา่การตัง้ราคานัน้ เป็นการตัง้

ราคาแบบผู้น า (Price Leader) หรือผู้ตาม (Price Follower) 
4. ลกูค้ามีความรู้สกึอยา่งไรตอ่สินค้าของบริษัท 
5. สนิค้าของบริษัทมีปัญหาในเร่ืองการออกแบบ คณุภาพ และการสง่มอบหรือไม่ 
6. สนิค้าของบริษัทอยูใ่นชว่งใดของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life cycle) 
7. สนิค้าบริษัทท่ีอยูใ่นช่วงตกต ่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือไม่ 
8. อะไรคือจดุแข็ง (Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) ทางด้านต าแหน่งผลิตภณัฑ์ 
 
3. ความสามารถทางการตลาด (Marketing Capability) 
1. บริษัทมีการก าหนดสว่นประสมทางการตลาดของบริษัทอยา่งไร เพื่อให้ได้เปรียบในการ

แข่งขนั โดยจะต้องวิเคราะห์ทีละสว่นประสมทางการตลาดนัน้ คือ แยกวิเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย แลการสง่เสริมการตลาด 

2. บริษัทมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินค้าอย่างไร และเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งขนัแล้ว
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษัทได้เปรียบหรือเสียเปรียบคูแ่ข่งขนั 

                                                 
46 Robert, Gale and Buzzel, 1989 : 6-15. 
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3. บริษัทมีกิจกรรมทางการตลาดโดยรวมเป็นอย่างไร โดยพิจารณาจากการวิจัยตลาด 
การขาย  การสง่เสริมการขาย และการโฆษณา 

4. บริษัทมีการเตรียมพร้อมในการพฒันาและการน าสนิค้าใหม่ๆ  ออกสูต่ลาดหรือไม่ 
5. อะไรคือจดุแข็ง (Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) ทางด้านความสามารถทาง
การตลาด 
 
4. ความสามารถของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Capability) 
สนิค้าของบริษัทในต าแหน่งใดของวงจรผลิตภณัฑ์สนิค้า (Product Life Cycle) และ

ความสามารถของการวิจยัและพฒันา จะพิจารณาประเด็นตา่งๆ ดงันี ้47  
1. บริษัทมีการน าสนิค้าใหมอ่อกสูต่ลาดหรือไม่ ซึง่การน าสนิค้าใหมอ่อกตลาดนัน้เกิดขึน้

จาก R&D หรือไม่ ภายใน 2-3 ปีท่ีผา่นมา 
2. เมื่อบริษัทมีการน าสนิค้าใหมอ่อกสูต่ลาดจากการน า R&D คูแ่ข่งขนัมีปฏิกิริยาอย่างไร 
3. บริษัทมีนวตักรรมใหม่ๆ  ออกสูต่ลาดเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งขนั 
4. ปัจจยัใดของบริษัทมีความสามารถในการวิจยัและพฒันา (R&D) ท่ีถือวา่เป็นจดุแข็ง 

(Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) 
 
5. โครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) 
การผลิตสินค้าเม่ือออกสู่ตลาดนัน้ โครงสร้างขององค์การท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจ

ประกอบกับความประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 48 โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
ยทุธศาสตร์ขององค์การ (Organizational Structure) และโครงสร้างขององค์การ (Organizational 
Structure) จะกล่าวภายหลงั เพื่อท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ผู้บริหารควรพิจารณาปัจจยั ดงันี ้

1. ชนิดของโครงสร้างขององค์การในปัจจยัเป็นอยา่งไร 
2. โครงสร้างขององค์การมีการจดัโครงสร้างแบบใด (Organizational Chart) 
3. อ านาจความรับผิดชอบ และสายบงัคบับญัชา มีความชดัเจนหรือไม่ 
4. ขัน้ตอนในการตดัสินใจขององค์การ ซบัซ้อน ยุง่ยาก หลายขัน้ตอนหรือไม่ 

                                                 
47 G. W. Potts, Exploit Your Product’s Service Life Cycle (Harvard Business 

Review, 1988), 32-39. 
48 George L. Morrisey, Executive Guide to Strategic Thinking, 1990, 5-6. 
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5. ระดบัการจดัองค์การเป็นแบบศนูย์กลาง (Centralization) หรือกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 

6. การจดัในองค์การผู้บริหารมีลกัษณะการบริหารงานแบบใด (Management Styles) 
7. ปัจจยัใดในโครงสร้างขององค์การท่ีถือวา่เป็นจดุแข็ง (Strengths) และจดุอ่อน 

(Weaknesses) 
 
6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
การจดัการทรัพยากรมนษุย์เป็นหน้าท่ีส าคญัในองค์การโดยทัว่ไป การจดัการทรัพยากร

มนษุย์จะพิจารณาปัจจยั ดงันี ้49  
1. การฝึกอบรม (Training Programs) 
2. ระบบการจา่ยคา่ตอบแทน (Compensation Systems) 
3. องค์การกบัการพฒันา (Organizational and Development) 
4. การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Human Resources)\Planning) 
5. ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal System) 
6. การคดัเลือกและการจดับคุคลเข้าท างาน (Selection and Staffing) 
7. การวิจยัและระบบสนเทศทางด้านการบริหารบุคคล (Personal Research and 

Information Systems) 
8. การช่วยเหลือพนกังาน (Employee Assistance) 
ดงันัน้ในการสรรหาบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพเข้ามาปฏบิตัิหน้าท่ีในองค์การ ซึง่มีความ

จ าเป็นอย่างสงู โดยทัว่ๆ ไปในการวิเคราะห์จดุแข็ง (Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) ของ
องค์การซึง่ต้องพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้50  

1. ผู้บริหารขององค์การเป็นบคุคลภายในองค์การหรือจากข้างนอกองค์การ (Out-Side) 
2. ผู้บริหารระดบัสงูปฏิบตัิหน้าท่ีในองค์การเป็นเวลาเทา่ใด 
3. พืน้ฐานของผู้บริหารระดบัสงูเป็นอย่างไร และคาดว่าผู้บริหารระดบัสงูจะอยูใ่นธุรกิจ

นานเท่าใด 

                                                 
49 G. L. Fann and L. R. Smittzer, The Use of Information from and about 

Competitors in Small Business Management.  Entrepreneurship: Theory and Practice, 
1989, 35-46. 

50 J. A. Schmidt, The Strategic Review. Planning Review (July 1988) : 14-19. 
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4. ผู้บริหารระดบั Business Level และ Functional Level ขององค์การมีประสทิธิภาพ
เพียงใด โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้บริหาร ในทกุระดบัวา่มี
ความสามารถในการจงูใจพนกังานให้ปฏบิตัิหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด 

5. ปัจจยัใดของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ในองค์การท่ีถือวา่เป็นจดุแข็ง (Strengths) 
และจดุอ่อน (Weaknesses)  

 
7. ระบบการผลิต (Production) 
ระดบัการผลติและเง่ือนไขส าหรับเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการอ านวยความสะดวก

เป็นปัจจยัในการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั โดยปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาประกอบด้วย (Porter, 
1987 : 43) 

1. ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการอ านวยความสะดวกขององค์การ 
2. ระบบการผลิตของบริษัทมีความทันสมัยและเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจาก

องค์ประกอบของกระบวนการผลิตอย่างละเอียดได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการแปร
สภาพ (Process) และผลผลติ (Output) 

3. กระบวนการผลิตของบริษัทอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจากคณุภาพ 
การออกแบบสินค้าและบริการ ก าลงัการผลิต การออกแบบงาน และการจดัการแรงงาน สถานท่ีตัง้ 
การออกแบบผงัโรงงาน การจดัการห่วงโซอ่ปุทาน การจดัการสินค้าคงคลงั การก าหนดตาราง การ
ผลิต และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ เป็นต้น 

4. บริษัทมีการวางแผนการผลิตและเตรียบพร้อมในการขยายขนาดในการผลติ เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของบริษัทหรือไม่ 

5. ปัจจยัใดของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการอ านวยความสะดวกในองค์การท่ีถือว่า
เป็นจดุแข็ง (Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) 

 
8. วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์เก่าของบริษัท (Past Objectives and Strategies) 
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) ธุรกิจควร

พยายามท่ีจะพิจารณาให้เห็นได้วา่แตเ่ดิม ธุรกิจมีการใช้ยทุธศาสตร์ใดบ้างมาแล้วทัง้ท่ียทุธศาสตร์
ท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและความล้มเหลว51 ซึง่ยทุธศาสตร์เก่าจะเป็นปัจจยัท่ีดีและเป็น

                                                 
51

 Lado and Wright, 1992 : 77-91. 
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แนวทางท่ีถกูต้องให้การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในปัจจุบนัและในอนาคตถูกต้องมากขึน้ โดยทัว่ ไป
การพิจารณายทุธศาสตร์เก่าจากการพิจารณา ดงันี ้52  

1. อะไรคือยทุธศาสตร์เก่าท่ีธุรกิจใช้ในอดตี 
2. ยทุธศาสตร์เก่าท่ีธุรกิจใช้ประสบความส าเร็จหรือไม่ 
3. อะไรคือวตัถปุระสงค์เก่าท่ีธุรกิจก าหนดในอดีต 
4. วตัถปุระสงค์เก่าท่ีธุรกิจก าหนดไว้ประสบความส าเร็จในการด าเนินการหรือไม ่
จากแผนภูมิท่ี 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัง้ 3 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาส และอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง  
(Strengths) และจดุออ่น (Weaknesses) สว่นการวิเคราะห์คูแ่ข่งขนั นัน้จะเป็นการวิเคราะห์ทัง้ใน
ส่วนของโอกาส, อปุสรรค, จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์การ โดยจดุแข็งและจุดอ่อน นัน้บริษัทจ า
น ามาใช้ในการเปรียบเทียบในการแข่งขนันัน้เอง จะเป็นวิธีการเป็นขัน้ตอนขององค์การในการ
ก าหนดเป้าหมายโดยใช้สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน และการแข่งขนัร่วมกนัในการพิจารณา
วตัถปุระสงค์ขององค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52

 Porter, 1988 : 45. 
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แผนภมูิท่ี 9  การวิเคราะห์ จดุแข็ง (Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) โอกาส  
       (Opportunities) และอปุสรรค (Threats) (SWOT) 
ท่ีมา : วิชิต อูอ้่น. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั, 2549), 74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

(External Environment Analysis) 

การวิเคราะห์คูแ่ข่งขนั 
(Competitive Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
(Internal Environment Analysis) 

โอกาสและอปุสรรค 
ที่เกิดขึน้ในองค์การ 

(Opportunities and 
Threats) 

จดุแข็งและจดุอ่อนของ
องค์การ 

(Strengths and 
Weaknesses) 

การก าหนด 
วตัถปุระสงค์ 
ขององค์การ 
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ตารางท่ี 1  ความสมัพนัธ์ในการวิเคราะห์คูแ่ข่งขนั สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อม 
    ภายใน 

 
Step 1 Step 2 Step 3 

การวเิคราะห์คู่แข่งขัน การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน 

ปัจจัยที่ใช้ในการวเิคราะห์ 
1. โครงสร้างของอตุสาหกรรม 
2. คูแ่ข่งขนัเฉพาะราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิการวเิคราะห์ 
1. วิเคราะห์ธรรมชาติของคูแ่ข่งขนั
ในอตุสาหกรรม 
2. พฒันาวิธีการตอบสนองตอ่
ปฏิบตัิกิริยาของคูแ่ข่งขนั 
3. เปรียบเทียบจดุแข็งและจดุออ่น
ของบริหารกบัคู่แข่งขนั 
4. เปรียบเทียบโอกาส และ
อปุสรรคของบริษัทกบัคูแ่ข่งขนั 

ปัจจัยที่ใช้ในวิธีในการวเิคราะห์ 
1. เศรษฐกิจ 
2. เทคโนโลยี 
3. การเมือง/การปกครอง 
4. สงัคม 
5. ลกูจ้างหรือพนกังาน 
6. ลกูค้า 
7. ผู้ ถือหุ้น 
8. ผู้จดัซือ้ 
9. รัฐบาล 
10. กลุม่อ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
บริษัท 
 
วธีิการวเิคราะห์ 
1. พิจารณารายปัจจยัใดเป็นปัจจยั
หลกัของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
มีผลกระทบในการด าเนินธุรกิจจาก
มากท่ีสดุจนถงึน้อยท่ีสดุ 
2. จัดหาแหล่งข้อมูลท่ีจะสามารถ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
3. วิเคราะห์และจดัท าโอกาส 
(Opportunities) และอปุสรรค์ 
(Threats) ขององค์การโดยใช้
ปัจจยัพืน้ฐานจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ใช้ในการวเิคราะห์ 
1. สถานะทางการเงิน 
2. ต าแหน่งของผลติภณัฑ์ 
3. ความสามารถทางการตลาด 
4. ความสามารถของการวิจยัและ
พฒันา 
5. โครงสร้างขององค์การ 
6. การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
7. ระบบการผลิต 
8. วตัถปุระสงค์และกลยทุธ์เก่าของ
บริษัท 
 
 
วธีิการวเิคราะห์ 
1. ตอบปัญหาที่ได้เสนอไว้ในแตล่ะ
ข้อให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ 
2. วิเคราะห์และจดัท าปัจจยัท่ี
เกิดขึน้ท่ีเป็นจดุแข็ง (Strengths) 
และจดุออ่น (Weaknesses) ของ
องค์การ 
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9. การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ (Establishing Organizational Objectives)  
วตัถปุระสงค์ขององค์การ (Goals) เป็นความมุง่หมายของผู้บริหารในการแนะน าและจงูใจ

พนกังานให้ปฏิบตัิหน้าท่ีในวีการท่ีก าหนด เพื่อให้บรรลถุึงสิ่งท่ีองค์การต้องการจะเป็นและเป้าหาย
เป็นการก าหนดระดบัของการบรรลผุลส าเร็จขององค์การอย่างกว้างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไป ส่วนวตัถุประสงค์ (Objectives)53 จะมีลกัษณะคล้ายกับเป้าหมาย (Goals) แต่
วัตถุประสงค์จะเฉพาะเจาะจงและแคบกว่าเป้าหายและโดยทั่วไป เป้าหมาย (Goals) และ
วตัถุประสงค์ (Objectives) จะต้องมีความสมัพนัธ์กัน และมีทิศทางเดียวกัน เพื่อท าให้องค์การ
บรรลผุลส าเร็จตามท่ีวางแผนไว้ หลกัในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์การ
จะต้องพิจารณาปัจจยั ดงันี ้โดยใช้เกณฑ์จากการท่ีบริษัทรู้จกัตวัเองว่ามีอะไรเป็นจดุแข็ง จดุอ่อน 
โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) นัน้เอง54  

1. จะต้องเหมาะสมกบัจดุแข็งในองค์การ เพื่อสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจ (เอาจดุแข็ง

มาสร้างเป็นโอกาส S  O) 
2. ลดอปุสรรคท่ีเกิดขึน้กบัองค์การ (ลด T) 
3. ก าจดัจดุอ่อนท่ีเกิดในองค์การ (ก าจดั W) 
แต่อย่างไรก็ตาม วิสยัทศัน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย, วตัถุประสงค์ จะต้อง

สนบัสนนุและมีทิศทางเดียวกนั จงึจะท าให้การด าเนินการธุรกิจของบริษัทประสบความส าเร็จ และ
อยูร่อดได้ (William, 1983) การก าหนดเป้าหมายขององค์การขึน้อยูก่บัวา่ ในขณะท่ีมีการวิเคราะห์
นัน้ ทรัพยากรขององค์การมีอะไรบ้างที่จะเอือ้อ านวยให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ ดงันัน้
ก่อนท่ีจะก าหนดเป้าหมายขององค์การ ผู้ก าหนดต้องพิจารณาปัจจยั ดงันี ้55 

1. การให้บริการลกูค้า (Customer Service) แสดงออกมาในรูปของระยะเวลาในการสง่ 
มอบสินค้า และการร้องเรียนของลกูค้า  

2. การจดัการทรัพยากรทางด้านการเงิน (Financial Resource) พิจารณาจากโครงสร้าง 
ของทนุ, หุ้น, งบการเงิน, และวิธีการในการเรียกเก็บเงิน  

                                                 
53 Liegh. T.W. Competitive Assessment in Service Industries.  Planning Review 

(January 1989), 10-19. 
54 Berman. S. J., and R. R. Kautz,  A Sophisticated Tool That Facilitates Strategic 

Analysis.  Planning Review V18n4 (1990) : 35-39. 
55  Aaker, David A., Managing Assets and Skills : The Key to a Sustainable 

Competitive Advantage, California Management Review (Winter 1990) : 35-39. 
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3. การจดัการทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource) พิจารณาจากการขาดทนุ, อตัราการ
เข้าออกของพนกังาน (Turnover) และนอกจากนีย้งัสามารถพิจารณาจากหน้าท่ีท่ีส าคญัของการ
บริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีได้เกิดขึน้มาแล้ว  

4. การตลาด (Marketing) พิจารณาจากสว่นแบง่ทางการตลาด หรือปริมาณการขายของ 
ธุรกิจ  

5. โครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) แสดงในรูปของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างขององค์การให้ดีขึน้ เพื่อให้องค์การบรรลผุลส าเร็จท่ีได้วางแผนไว้ วิธีการในการสร้าง
วิสยัทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ขององค์การ (Procedure for Establishing 
Objectives) จะต้องพิจารณาปัจจยั ดงันี ้

1. การวิเคราะห์การแข่งขนั 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
การก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ขององค์การ จะถกูก าหนดขึน้ใน

ทกุระดบัขององค์การ โดยจะเร่ิมจากการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ของ
ผู้ บริหารระดับสูง และหลังจากนัน้แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และ
วตัถปุระสงค์ก็จะถกูก าหนดผ่านขัน้ตอนตา่งๆ ในระดบัธุรกิจและระดบัหน้าท่ี56 กระบวนการในการ
ก าหนดวตัถปุระสงค์ขององค์การ มีล าดบั และขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดวตัถปุระสงค์ขององค์การจะเร่ิมต้นจากผู้บริหารระดบัสงูขององค์การ โดย
ขึน้อยูก่บัการก าหนด วิสยัทศัน์ และภารกิจ 

2. วัตถุประสงค์ในระยะยาวจะเป็นปัจจัยท่ีส าคญัท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จ
ตามท่ีวิสยัทศัน์ และภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 

3. วัตถุประสงค์ในระยะยาวและระยะสัน้ จะเป็นปัจจัยก าหนดความต้องการรวมของ
องค์การในทกุระดบั 

 
 
 
 

                                                 
56 David E. Hussey, The Corporate Appraisal: Assessing Company Strengths 

and Weaknesses.  Long Range Planning (December 1968) : 19-25. 
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แผนภมูิท่ี 10  การก าหนดวตัถปุระสงค์ขององค์การ (Establishing Organizational Objectives) 
ท่ีมา :  วิ ชิต อู่ อ้น. การจัดการเชิงกลยุทธ์  (บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากัด  : 
กรุงเทพมหานคร, 2549), 758. 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Analyzing the External Environment) 

สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการจดัการ ของแตล่ะองค์การให้ 
ประสบผลส าเร็จ การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจบุนัเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบกนัไป
ทัว่โลก องค์การต่างๆ จะประสบกบัสถานการณ์ท่ีท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างท่ีไม่เคยประสบ

ก าหนดวิสยัทศัน์  
และภารกิจ 

วตัถปุระสงค์ระยะยาว 

วตัถปุระสงค์ระยะสัน้ 

วตัถปุระสงค์ระยะยาว  
และระยะสัน้ในระดบัธุรกิจ 

วตัถปุระสงค์ระยะยาว  
และระยะสัน้ในระดบัหน้าท่ี 
(การตลาด การเงิน การผลติ 

และอื่นๆ) 

ผู้บริหารระดบัสงู 
(Top Management) 

ผู้บริหารระดบัสงู 
(Top Management) 

 

ผู้บริหารระดบัสงู 
(Top Management) 

ผู้บริหารในระดบัธุรกิจ 
(SBU Manager) 

ผู้บริหารในระดบัหน้าท่ี 
(Functional ” area Manager) 
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การก่อน57 การปรับตวัขององค์การเป็นสิ่งจะต้องด าเนินการตลอดเวลา เพื่อท าให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ58  
 2.1 การวิเคราะห์คูแ่ข่งขนั (Competitive Analysis)  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคูแ่ข่งขนั จะท าให้ทราบจดุแข็งและจดุอ่อนในการด าเนิน
ธุรกิจของคูแ่ข่ง เพื่อนาใช้เปรียบเทียบในการแขง่ขนั นอกจากนีก้ารวิเคราะห์คู่แข่ง ยงัสามารถท า
ให้ผู้บริหารทราบถึง โอกาสและอปุสรรคในการด าเนินธรุกิจอีกด้วย59  

การวิเคราะห์คูแ่ข่งขนั ควรวิเคราะห์ในประเด็นตา่งๆ ดงันีค้ือ 
 1. การวิเคราะห์โครงสร้างของอตุสาหกรรม (Industry Structure Analysis) 
 2. การวิเคราะห์คูแ่ข่ง เฉพาะราย (Individual Competitor analysis) 

2.1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างของอตุสาหกรรม (Industry Structure Analysis) 
การวิเคราะห์โครงสร้างของอตุสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของคู่แข่งขนัใน

อุตสาหกรรม ท าให้สามารถก าหนดจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) ของคู่แข่งท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมได้ และผลกระทบนีผู้้บริหารไม่สามารถควบคมุได้ แต่ต้องน ามาใช้
เปรียบเทียบในการแข่งขนั การวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรม สามารถพิจารณาได้จาก 5 
ปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. อปุสรรคของธุรกิจรายใหม่ในการเข้ามาในอตุสาหกรรม (The threats of new 
entrants in to the industry) 

2. อ านาจในการตอ่รองของผู้จดัจ าหน่ายวตัถดุิบ (Bargaining Power of Suppliers) ใน
อตุสาหกรรม 

3. อ านาจในการตอ่รองของลกูค้า (Bargaining Power of Customers) 
4. อปุสรรคของสินค้าและบริการในการน าสนิค้า บริการอ่ืน มาทดแทน ในอตุสาหกรรม 

(Threat of Substitute Product or Service)  
5. ความรุนแรงของการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (The Degree of Rivalry in the Industry) 

                                                 
57 Filho, P. V.  Environmental Analysis for Strategic Planning.  Managerial 

Planning (January-February 1985) : 23-30. 
58 Leslie W. Rue and Lloyd L. Byars.  Management : Theory and Application,  

5th ed. (Homewood, III. Irwin, 1989), 211-213. 
59 Bleeke, J. A. Strategic Choices for Newly Opened Markets.  Harvard Business 

Review (September-October 1990) : 158-166. 
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แผนภมูิท่ี 11 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 
ท่ีมา :  วิ ชิต อู่ อ้น. การจัดการเชิงกลยุทธ์  (บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากัด : 
กรุงเทพมหานคร, 2549), 758. 
 

1. อปุสรรคของธุรกิจรายใหมใ่นการเข้ามาแขง่ขนัในอตุสาหกรรม จะขึน้อยูก่บัความยาก
ง่ายในการเข้ามาของธุรกิจในอตุสาหกรรมข้อจ ากดัท่ีเป็นอปุสรรค ประกอบด้วย (MacMillan, I. C. 
1988 : 111-118) 

1.1 ขนาดในการประหยดัทางเศรษฐกิจ (Economic of Scale) 
1.2 ความแตกตา่งของผลติภณัฑ์ (Product Differentiation) 
1.3 ความต้องการใช้ทนุ (Capital Requirement) 
1.4 การปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายต้นทนุ (Switching Costs) 

อปุสรรคของธุรกิจรายใหม่ในการเข้ามาแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

อปุสรรคของสินค้าและบริการของบริษัทในการน าเสนิค้าบริการอ่ืนมาทดแทน 

 
อ านาจใน
การตอ่รอง
ของลกูค้า 

 

 
อ านาจใน
การตอ่รอง
ของผู้จดั
จ าหน่าย
วตัถดุิบ 

 

ความรุนแรงของ
การแข่งขนัใน
อตุสาหกรรม 
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1.5 ช่องทางในการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) 
1.6 นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) 

2. อ านาจในการตอ่รองของผู้จดัจ าหน่ายวตัถดุิบ (Bargaining Power of Suppliers) โดย
ปกติผู้จ าหน่ายวตัถดุิบจะมีอ านาจในการตอ่รองมาก60  

3. อ านาจในการตอ่รองของลกูค้า (Bargaining Power of Customers) โดยทัว่ไป ลกูค้า
จะมีอ านาจในการตอ่รองมากเมื่อ61  

4. อุปสรรคของสินค้าและบริการของบริษัทในการน าสินค้าบริการอ่ืนมาทดแทน
อตุสาหกรรม (Threat of Substitute Products or Service)62 (หากในอตุสาหกรรมมีสินค้าบริการ
ของบริษัทอ่ืน สามารถทดแทนสินค้าและบริการของบริษัทได้ง่าย ลกูค้าสามารถเลือกซือ้สินค้า
บริการของบริษัทอื่นนบัได้ยอ่มเป็นอปุสรรคแก่บริษัท 

5. ความรุนแรงของการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (The Degree of Rivalry in the Industry) 
หากมีการแข่งขนัระหวา่งบริษัทตา่งๆ ในอตุสาหกรรมอยา่งรุนแรง ยอ่มสร้างอปุสรรคอย่างยิ่งให้แก่
บริษัท 
 2.1.2 การวิเคราะห์คูแ่ข่ง เฉพาะราย (Individual Competitor analysis) 

การวิเคราะห์คู่แข่งเฉพาะราย  เป็นการวิเคราะห์ว่าคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมก าลัง
ด าเนินการอยา่งไร63 โดยพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ของคูแ่ข่งขนัเฉพาะราย ดงันี ้

1. วตัถปุระสงค์ในอนาคต (Future Objectives) เป็นการพิจารณาในอนาคตของคูแ่ข่งขนั 
โดยใช้ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทคูแ่ข่งขนัวา่ในอดีตบริษัทคูแ่ข่งขนัได้มีวิธีการในการด าเนินงานอย่างไร
บ้าง และท าอยา่งไรบริษัทจึงประสบความส าเร็จในอดตี และวตัถปุระสงค์ในอนาคตของคูแ่ข่งขนั
เป็นอยา่งไร แนวโน้มในการด าเนินธุรกิจของคูแ่ข่งขนัเป็นเช่นไร 

2. กลยทุธ์ในปัจจบุนั (Current Strategy) เป็นการพจิารณาวา่บริษัทในปัจจบุนัมีวิธีการ
ด าเนินกลยทุธ์ใดบ้าง จงึจะได้เปรียบในการแข่งขนั 

                                                 
60

 Michael Porter.  Competitive Strategy (New York : Free Press, 1980), 3. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63

 Lieberman, M. B. ‚The Learning Curve, Technology Barriers to Entry, and 
Competitive Survival in the Chemical Processing Industries,‛  Strategic Management 

Journal (September-October, 1980) : 431-437. 



 77 

3. สมมุติฐาน (Assumptions) เป็นการด าเนินการในการจัดหาข้อสมมุติต่างๆ ขึน้ เพื่อ
วิเคราะห์ธุรกิจว่าบริษัทคู่แข่งขนั จะมีวีการด าเนินธุรกิจอย่างไร ภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ 

4. ความสามารถในการแข่งขัน (Capabilities) จะเป็นการวิเคราะห์คู่แข่งขัน โดย
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของบริษัท สามารถท าให้ผู้ วิ เคราะห์ทราบถึงโอกาส 
(Opportunities) และอปุสรรค (Threats) ตอ่การบริหารงาน 

5. รูปแบบในการตอบสนองของคูแ่ข่งขนั (Competitor’s Response Profile) เป็นวธีิการ 
ในการพิจารณาคูแ่ข่งในการตอบสนองตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภมูิท่ี 12  โครงสร้างการวิเคราะห์คูแ่ข่งขนั  
ท่ีมา: Michael Porter, Competitive Strategy (New York, Free Press, 1980), 49. 

แหลง่ข้อมลูของคูแ่ข่งขนั 

การวิเคราะห์คูแ่ข่งขนัเฉพาะราย  
(INDIVIDUAL COMPETITOR ANALYSIS) 

วตัถปุระสงค์ในอนาคต 
(Future Objectives) 

กลยทุธ์ในปัจจบุนั 
(Current Strategy) 

สมมตุิฐาน 
(Assumptions) 

ความสามาร 
(Capabilities) 

รูปแบบในการตอบสนองของคูแ่ข่งขนั 
(Competitor’s Response Profile) 
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1. รายงานประจ าปี (Annual Reports) ของคูแ่ข่ง 
2. เอกสาร, วารสาร และข่าวของคูแ่ข่ง 
3. ข้อมลูของรัฐเก่ียวกบัคูแ่ข่งท่ีเปิดเผยได้ 
4. ข้อมลูอ่ืนๆ ของคู่แข่งท่ีสามารถรวบรวมได้ เพื่อพิจารณาถึงผลและวิธีการใน

การด าเนินการของคูแ่ข่งขนั 
5. Web Site ของบริษัทคูแ่ข่ง หรือหาข้อมลูจาก Search Engine ท่ีส าคญัๆ 

 
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางสงัคม (Socio Environment) 
1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Forces) สว่นมากปัจจยัทางเศรษฐกิจนัน้

เป็นอิทธิพลท่ีผู้บริหาร จะต้องวิเคราะห์พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมนอกองค์การ ปัจจยัการผลิต
เป็นปัจจยัท่ีคงท่ี เช่น ท่ีดินแรงงานและทุน ผลกระทบของกิจกรรมของบริษัททัง้หมดท่ีเกิดขึน้ใน
ประเทศ สิง่ส าคญัท่ีจะมีผลกระทบซึง่กนัและกนัท่ีจะปรากฏทนัทีทนัใด 

วิกฤตการณ์ในประเทศเศรษฐกิจเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัของการค้าในตลาด เพราะเป็น
การยากท่ีผู้บริหารจะก าหนดราคาการเปลี่ยนแปลง และเศรษฐกิจภมูิภาค ซึง่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็น
ความแตกต่างในเ ร่ืองต่างๆ ดังนี  ้  อัตราความแตกต่างของความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ดลุการช าระเงินท่ีดีขึน้หรือลดลง การเข้าสูท่างเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน โดยเพิ่มหรือลดระดบัการ
ใช้จ่ายของรัฐบาลและภาษีอากร ความครอบคลมุของนโยบายการเงิน เม่ือเสถียรภาพทางการเงิน
เพิ่มขึน้ หรือลดลงในความต้องการขายเงิน ซึง่เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัของรัฐบาล  ระดบัของราคาเป็น
ตวัแสดงแนวโน้มของอตัราเงินเฟ้อหรือเงินฝืดหรือไม่ เพราะฉะนัน้ การควบคมุราคาและค่าจ้าง
อาจจะเป็นการบงัคบัใช้หรือลดหย่อนได้ ประเทศท่ีมีสถานะของวงจรธุรกิจท่ีไม่เคยคงท่ี ภาวะ
เจริญเติบโตเต็มท่ี, ตกต ่า, ลดถอย การกลบัสูส่ภาพเดมิ และการกลบัมาเจริญอีกครัง้ 

ดงันัน้เหตผุลท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในธุรกิจ ในการท าธุรกิจผู้บริหารจะต้องเผชิญกบัปัญหา
ในการก าหนด และการไมเ่ข้าใจลกัษณะของเศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนัสงู น่ีเป็นจดุท่ีเห็นได้ชดัเจน 

ในการติดตามการวิเคราะห์เศรษฐกิจของตลาด ผู้ บริหารต้องมีการตัดสินใจ และให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรท่ีมีอิทธิพลอย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงกิจกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารท่ีเหมาะสม นัน่คือเคร่ืองชีบ้่งเศรษฐกิจ บริษัทจะต้องตรวจสอบอย่าง
ระมดัระวงัก่อนไปตัง้ต้นในตลอดนัน้ เคร่ืองชีบ้อกเศรษฐกิจนัน้รวมไปถึงผลผลติประชาชาติ (GNP) 
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GMP ต่อคนอตัราการลงทุนของบุคคล ระดบัการบริโภคของประชาชน, ความแตกต่างในต้นทุน
แรงงาน และการกระจายรายได้ โดยรายได้รวมตอ่ครัวเรือนหรือรายได้ตอ่คน 

เศรษฐกิจเป็นดชันีในการชีว้ดัระดบัทัว่ไปของธุรกิจ อิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นการบ่งบอก
ถึงการน าทรัพยากร โดยรวมของชาติมาใช้ในการประกอบธุรกิจ 64 ดังนัน้สภาพแวดล้อทาง
เศรษฐกิจจึงเป็นการพิจารณาถึงสภาพโดยทัว่ไปของสภาพเศรษฐกิจท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่โดย
พิจารณาจากพิจารณาภาพรวม และลกัษณะโดยทัว่ๆ ไปของเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย้ อตัราการ
ว่างงาน ดชันีผู้บริโภค อตัราเงินเฟ้อ (โดยพิจารณา การลงทุน, การจ้างงาน, และระดบัราคา
ประกอบ) อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP, GNP) อ่ืนๆ 

2. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Force) เทคโนโลยี คือ วิกฤตของการ
ด าเนินการของบริษัท และเป็นสิ่งเดียวท่ีส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบคู่แข่งขนัในบริษัท 
ไม่เท่านัน้การพฒันาเทคโนโลยีให้เหมาะสมจะช่วยในการด าเนินงาน ภายในของบริษัทดีขึน้ แต่
บริษัทคูแ่ข่งสามารถได้เปรียบโดยตลอดในเร่ืองต้นทนุน่ี คือปัจจยัส าคญัท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากต้นทนุ
ของเทคโนโลยีโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึน้ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และ
กระบวนการผลิตใหม่ๆ และบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะได้เปรียบในช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ  เป็นการเพิ่มก าไรในความเป็นจริง เป็นกญุแจท่ีท าให้บริษัทประสบความส าเร็จ 

ถ้าเราแยกประเภทของเทคโนโลยีออกเป็นเทคโนโลยีพืน้ฐาน (การค้นหาความรู้ใหม่ๆ) 
โดยไม่ค านึงถึงการใช้สดุท้าย และเทคโนโลยีประยกุต์ (การน าเอาผลลพัธ์ของเทคโนโลยีพืน้ฐาน
และการอาชีพมาประยกุต์) เราจะเห็นได้ว่าเป็นแนวความคิดแรกของบริษัท เทคโนโลยีพืน้ฐานมี
แนวโน้มว่า คุ้มครองสถาบันการวิจัยและพัฒนาและสถาบันทดลอง ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ประยกุต์ บริษัทมีอาวธุ ท่ีส าคญัคือความง่ายในการวิจยัและพฒันาภายใน สิ่งแรกคือ เทคโนโลยี
ส่วนมากประกอบด้วยทกัษะและแหล่งความรู้ และสามารถท่ีจะเป็นเกราะโดยการจดัตัง้การวิจยั
และพัฒนาด้านงาน เน่ืองจากเป็น ทางเลือกท่ีง่ายในบริษัท บริษัทบางบริษัทโดยเฉพาะใน
อตุสาหกรรมสมยัใหม่ เป็นการจดัตัง้การร่วมลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาในนามของคู่แข่งขนั
หรือบริษัทท่ีไม่มีคู่แข่งขัน ความเป็นไปได้ 3 สิ่ง ท่ีใช้มากในบริษัทญ่ีปุ่ น คือการซือ้ หรือการขอ
ใบอนญุาตเทคโนโลยีในประเทศอ่ืนๆ (ใช้บอ่ยในธุรกิจ) 

การโยกย้ายเทคโนโลยี คือ คณุลกัษณะเฉพาะของบริษัท ไม่ใช่แค่สถานท่ีตัง้ของบริษัท
เท่านัน้ สิ่งส าคญัส าหรับเหตผุลของการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีมากกว่า รัฐบาลจะดงึดดูบริษัทมา

                                                 
64 Ginter P. M. and W. J. Dancan, Macro-environmental Analysis for Strategic 

Management Long Range Planning (December 1990) : 63-70. 
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ลงทุนในประเทศ เม่ือค านึงถึงสภาพแวดล้อมหลายๆ ด้านของการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีและการ
ร่ัวไหลและช่องว่างในการจัดการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยี บางทีรัฐบาลจะเก่ียวข้องกับสิ่งนี ้
โดยเฉพาะการมองความมั่นคงของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการกฎหมาย สิทธิบตัรท่ีบงัคบัใช้
กว้างๆ 

ในการประเมนิสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี บริษัทต้องด าเนินการกบังานท่ียากล าบาก 2 
งาน คือ การประเมินสภาพ และขนาดของเทคโนโลยีของคูแ่ข่งขนั และการพยากรณ์อตัราและ
ทิศทางของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สว่นแรกท่ีจะน ามาใช้เป็นสว่นของกระบวนการจดัการกล
ยทุธ์ของบริษัท การพยากรณ์ด้านเทคโนโลยี คือ การน าเอาเทคนิค 3 ประการมาใช้ คือการค้นหา
ทศันะของผู้ เช่ียวชาญ (รวมถึงการใช้เทคนิค Delphi) จากสถิติการค้าท่ีมีอยู ่และการพยากรณ์โดย
การใช้คอมพวิเตอร์พืน้ฐานช่วยในการออกแบบโดยเฉพาะ 

เทคโนโลยีเป็นระบบท่ีมีการน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบตัิงาน โดย
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี65 จะรวมถึงแนวคิดใหม่ๆ นวตักรรม, และเทคนิคต่างๆ ท่ีทนัสมยั
และสภาพแวดล้อทาทางเทคโนโลยี จะมีอิทธิพลตอ่บริษัท ดงันี ้66  

1. การพฒันาเทคโนโลยีจะท าให้เกิดความเปลีย่นแปลงในความต้องการของสนิค้าและ
บริการในองค์การและอตุสาหกรรม 

2. การพฒันาเทคโนโลยี โดยคูแ่ข่งขนั จะท าให้สนิค้าและบริการของบริษัทล้าสมยั และ
ราคา สงูกวา่คูแ่ข่งขนั 

3. การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีการใช้เทคโนโลยีแบบ
ใหม่ สามารถท าให้สินค้าและบริการอีกประเทศ ราคาสูงกว่าได้ เช่น การแข่งขัน ปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิตเหล็กกล้าระหว่างญ่ีปุ่ น กับ USA. เพื่อหาต้นทุนต่อสุด จนสามารถพิชิตคู่
แข่งขนั67  

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี มีผลกระทบอย่างมากในการวางรูปแบบจัดการ
เชิงกลยทุธ์ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขององค์การมีผลสะท้อนตอ่สินค้าหรือระบบการด าเนินการ
ท่ีออกแบบมา เพื่อการผลิตการจ าหน่าย และการบริการ เทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการวาง

                                                 
65 Fiesinger, E. G.  Dealing with environmental Regulations and Agencies : An 

Industry Perspective Business Horizons (March-April 1992) : 41-45. 
66 วิชิต อูอ้่น, 49. 
67

 Aaker, 1989. 
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รูปแบบงานในแต่ละหน่วยงาน68 ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างมากต่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ ทัง้ยงัมี
ผลสะท้อนอยา่งสงูตอ่ความต้องการของสนิค้าและบริการ ซึง่ผลติโดยบริษัทนัน้ๆ  

3. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมือง (Political and Regulating Forces) ขณะท่ี
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เป็นวิกฤตการณ์ท่ีส าคญัของผู้บริหารส่วนใหญ่ สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง ก็เป็นอิทธิพลต่อกิจกรรมของธุรกิจ ผู้ บริหารจะต้องเร่ิมจากการศึกษานโยบายทาง
การเมือง ท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เพราะถึงแม้ปัจจยัเหลา่นีเ้ราควบคมุไม่ได้ แต่ก็เป็น
ปัจจัยท่ีเราควรตัง้รับ เพื่อปรับธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
จะต้องค านึงถึงอ านาจสงูสดุของผู้น าของประเทศนัน้ ตามปกติความแตกต่างของค่านิยมจะเป็น
การพิจารณาถึงความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ ประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน มีค่านิยมท่ีตรงกนั
ข้ามกนั ขณะท่ีแผนเศรษฐกิจมีการลดค่าอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ปัจจยั
ใหม่ท่ีอาจจะเร่ิมมีความส าคญั คือ การจัดการ สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เช่นปัญหา 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ของชาวมสุลิม สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง ด้านอ่ืนๆ โดยมีรัฐบาล
เป็นปัจจัยท่ีเข้ามาเก่ียวพันในพืน้ท่ีธุรกิจท่ีแตกต่างกัน การท่ีรัฐบาลจะควบคุมการบริหาร
สาธารณปูโภค หรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

แนวคิดท่ีส าคญั ของนกัธุรกิจท่ีใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมทางการเมือง คือ ความรู้
ในเร่ืองความเสี่ยงทางการเมือง การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจะเป็นเหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบของบริษัทท่ีท าธุรกิจ Weekly และ Aggorwal (18987) ให้ค าจ ากดั
ความของความเสี่ยงของการเมือง คือ ความเสี่ยงในการสญูเสียทรัพย์สิน, ก าลงัค่าจ้าง หรือการ
ควบคมุเหตกุารณ์ หรือสถานการณ์ท่ีเป็นพืน้ฐานทางการเมือง หรือการจงูใจทางการเมือง ดงันัน้
ผู้บริหารควรน านโยบายทางการเมืองมาประกอบการตดัสินทางธุรกิจด้วย 

บางครัง้ความเสี่ยงยากท่ีจะประเมิน ซึง่เป็นสิง่ท่ีผู้บริหาร จะต้องท า คือเม่ือเข้าไป
ด าเนินการ Daniels และ Radebaugh จะต้องน าปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีม้าใช้เป็นรายการในการ
ตรวจสอบส าหรับการประเมินคา่69  

1. อะไรคือโครงสร้างทางการเมืองของประเทศ 
2. ภายในรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ อะไรท่ีรัฐบาลเข้าไปด าเนินการและสนบัสนนุ 
3. อตุสาหกรรมใดท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนนุทัง้ในสว่นของสาธารณะหรือสว่นของเอกชย 

                                                 
68 Keteknoh, Werner.  ‚Re-engineering Strategic Management,‛  Long Range 

Planning  V28n3 (June 1995) : 68. 
69 วิชิต อูอ้่น, 50. 
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4. ถ้าในสว่นของสาธารณะรัฐบาลอนญุาตให้เอกชนมีการแขง่ขนัในสว่นนีห้รือไม่ 
5. ถ้าในสว่นของเอกชน มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนกรรมสทิธ์ิเป็นของสาธารณะหรือไม ่
6. รัฐบาลจะมองอยา่งไร ในการเร่ิมต้นการแข่งขนัหรือการร่วมลงทนุท่ีมีสาธารณะชนหรือ

นกัลงทนุท้องถ่ิน 
7. รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะควบคุมทรัพยากรทางธรรมชาติใดบ้างและขอบเขตในการ

สนบัสนนุเอกชนมากน้อยเพียงใด  
8. การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล มีผลตอ่การด าเนินการมากน้อยเพียงใด 
ดงันัน้ อิทธิพลด้านการเมืองและกฎหมาย มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานรวมขององค์การ 

โดยหลกัในการจดัการทัว่ไปการเมืองและกฎหมายจะสง่ผลกระทบตอ่การจดัรูปแบบให้สอดคล้อง
กบัความต้องการรวมของสงัคม70 ดงันัน้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเมืองจึงเป็นการพิจาร
ราถึงลกัษณะการเมืองและการปกครอง ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ ทัง้ในส่วนท่ีท าให้ธุรกิจ
สามารถประสบความส าเร็จ หรือสง่เสริมให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจได้ และในสว่นของข้อจ ากัด 
หรืออปุสรรคท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ71  

การด าเนินการของบริษัทเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ถือว่าเป็นส่วนย่อยของ
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เน่ืองจากทัง้ 2 มีความเก่ียวพนักนั อย่างไรก็ตามปัจจยัทางกฎหมาย 
ถือเป็นส่วนท่ีแยกให้เห็นถึงความส าคัญ บริษัทไม่สามารถท างานเพียงหนึ่งเดียว จะรวมถึง
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย บริษัทจะต้องเผชิญหน้ากับความแตกต่างทางกฎหมาย ในการ
ด าเนินธุรกิจทุกๆ ประเทศ ประมวลกฎหมายจะควบคมุโดยรัฐบาล, อตัราและอิทธิพลท่ีเกิดจาก
การลงทนุในประเทศและปัจจยัจ านวนมาก และประเภทแบบแผนประกอบไปด้วย72  
 อิทธิพลด้านการเมืองและกฎหมาย มีผลกระทบต่อการด าเนินงานรวมขององค์การ โดย
หลกัในการจดัการทัว่ไป การเมืองและกฎหมายจะสง่ผลกระทบตอ่การจดัรูปแบบให้สอดคล้องกบั
ความต้องการรวมของสงัคม  ดงันัน้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเมืองจึงเป็นการพิจารณา
ถึงลักษณะการเมืองและการปกครอง ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ ทัง้ในส่วนท่ีท าให้ธุรกิจ

                                                 
70 W.R.Huss, A Move Toward Scenario Analysis.  International Journal of 

Forecasting V4n3 (1988) : 377-388. 
71 Riemann, B. C. Sustaining the Competitive Advantage.  Planning Review. 

(March-April 1989) : 86-91. 
72 วิชิต อูอ้่น, 51. 
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สามารถประสบความส าเร็จ หรือส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจได้และในส่วนของข้อจ ากดั 
หรืออปุสรรคท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ (Riemann, 1989) 

4. สภาพแวดล้อมทางสงัคม (Social Force) สามารถเห็นได้วา่สงัคม วฒันธรรมจะรวมถึง
ทศันคติ, ความเช่ือ และการด าเนินชีวิต ดงันัน้ ผู้จดัการธุรกิจจะต้องทราบถงึทศันคติในวฒันธรรม
นัน้ เช่น73 รูปแบบในการท างาน การให้ความส าคญัของผลสมัฤทธ์ิและเวลา การเปล่ียนแปลง สทิธิ
อ านาจครอบครัว การท าการตดัสินใจ ความเสี่ยง 

ตัง้แตนี่จ้ะอธิบายรวมถึงปัจจยัท่ีไม่มีตวัตนจ านวนมาก มกัจะเป็นท่ีมาของสภาพแวดล้อม
ทางสงัคม และวฒันธรรมท่ีไม่ได้คาดคิดของปัญหามากมายในธุรกิจ ประเทศตา่งๆ จะมีวฒันธรรม
ท่ีขัดแย้งและหลากหลาย บริษัทจะต้องเข้าใจในรายละเอียดของวิกฤตการณ์ท่ีส าคัญ 20 ปี 
ย้อนหลงั วฒันธรรมมีอยูท่ัว่ไปละเป็นสถานการณ์ท่ียากล าบากส าหรับการด าเนินการ และกลยทุธ์
การจัดการ ในการด าเนินกลยุทธ์ร่วมกันของประเทศนัน้ ในความเป็นจริงกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจจะขดัแย้งกับวฒันธรรม หรือวฒันธรรมภูมิภาค แต่ผลของความไม่ส าเร็จท่ีเห็นได้ชดัจะมา
จากความเร็วมากกวา่ การก าหนดความคดิเห็นกว้างๆ ส าหรับผู้จดุการบริษัท คือ การหลีกเลี่ยงตอ่
ความอ่อนไหว หรือความไม่ รู้ของลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม โดยจะมีอิทธิพลมากต่อ
ความส าเร็จของการค้าโดยเฉพาะ การด าเนินการเป็นระดบัความต้องการท่ีส าคญัอีกด้วยของการ
ฝึกอบรมวฒันธรรมส าหรับผู้จดัการก่อนท่ีจะออกไปท างานในต าแหน่งใหม่ 

การเงินการบญัชี คือ เร่ืองท่ีส าคญัน้อยท่ีสดุ รวมถึงการพิจารณาวฒันธรรมทางการตลาด
ท่ีส าคญัมาก รวมทัง้การจดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคญัเป็นอนัดบัสอง ค าถามของวิกฤตการณ์
ของภาษาและก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีส าคัญในประเทศมาก คือแนวโน้มในเร่ืองการยอมรับใน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล ผู้จดัการบริษัทควรจะมีความรู้ การสนันิษฐานท่ีเป็นเหตใุห้กระท า
ผิด ตวัอย่างเช่น การใช้ภาษาภายในการสื่อสารบอกถึงอันตรายท่ีแอบแฝงอยู่ ส่วนส าคญัของ
ความแตกต่างท่ีแท้จริง หมายถึงการใช้ตาในการติดต่อ, สมัผสั, บุคลิกท่าทางเก่ียวกับต าแหน่ง
ระหว่างคนท่ีตดัสินใจ, การวางท่าทาง, แยกทางกนั และภาษากายของค าพดูต้องมีส าเนียงและ
จงัหวดั 

ปัจจัยทางด้านวฒันธรรมมีผลกระทบต่อทัศนคติของการท าธุรกิจใน “จริยธรรมในการ
ท างานของชาวโปรแตสเทน” คือลกัษณะท่ีสงัเกตได้ของศาสนาคริสต์ อยา่งไรก็ตามไมเ่พียงแคช่าว
โปรแตสแทน ศาสนาโรมนัคาทอลิก ก็จะปรากฏชดัเจนมาก แต่พบในลทัธิขงจือ้ การด าเนินงาน
ของบริษัทในประเทศชาวมสุลิม ควรจะทราบว่า ชาวมสุลิมใน 1 วนั จะมีการละหมาด 5 ครัง้ และ

                                                 
73 เร่ืองเดียวกนั, 52. 
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นัน่ก็ไม่ใช่ข้อจ ากดัในการท าธุรกิจ แนวคิดของชาวฮินดท่ีูส าคญักว้างๆ ของครอบครัว และจะรวม
ไปถึงการได้รับการสนบัสนนุจากสมาชิกครอบครัวในการท าธุรกิจโลก ดงันัน้ผู้จดัการบริษัท ควรมี
ความรู้สึกถึงค่าใช้จ่ายของปัญหา, การท าสญัญา การฝึกอบรม และการปลดออกจากต าแหน่ง 
ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดาเป็นเร่ืองเก่าแก่ของ ภมูิภาค ท่ีแพร่หลายในแอฟริกาและละตนิอเมริกา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิท่ี 13 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
ท่ีมา: Michael Porter, Competitive Strategy (New York : Free Press, 1980), 49. 

 
 

สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี 

สภาพแวดล้อมทาง
กฎหมายและการเมือง 

สภาพแวดล้อมทาง
สงัคม 

สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่
ธุรกิจควบคุมไม่ได้ 

 โอกาส (Opportunities) ปัจจยั
ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงและมีผล
สง่เสริมให้มีการด าเนินธุรกิจดีขึน้ 

 อุปสรรค (Threats) ปัจจยัภายนอก
มีการเปลี่ยนแปลงและกีดขวางการ
ด าเนินธุรกิจ 
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2.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การ – ผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสยี
กบัองค์การ (Organization Environment ” Stakeholder Analysis) 

ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่องค์การ ในการก าหนดกลยทุธ์อีกปัจจยัหนึง่ก็คือ กลุม่ท่ีมี
สว่นได้เสียกบัองค์การ (Stakeholder Analysis) โดยกลุม่นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ผลการด าเนินการของ
องค์การ74 และกลุม่ท่ีมีสว่นได้เสียกบัองค์การแสดงดงัแผนภมูิท่ี 13 

จากแผนภูมิท่ี 14 จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียกับองค์การจะเป็นสมาชิกท่ีด าเนิน
กิจกรรมร่วมกบัองค์การนัน้เอง เช่น  

1. ลกูจ้างหรือพนกังาน (Employees) 
2. ลกูค้า (Customers) 
3. ผู้ ถือหุ้น (Shareholders) 
4. ผู้จดัซือ้ (Suppliers) 
5. รัฐบาล (Government) 
6. กลุม่อ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท (The Public at Large) 
ในการก าหนดกลยทุธ์กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียกบัองค์การเหล่านี ้บริษัทไม่สามารถควบคมุให้

ด าเนินการใดๆ ตามความต้องการขององค์การได้ แต่ในขณะท่ีมีการก าหนดกลยุทธ์ ผู้ ก าหนด
จะต้องค านึงถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี ้เพราะถ้าองค์การก าหนดกลยุทธ์แล้ว ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุม่เหลา่นี ้การด าเนินกลยทุธ์ก็จะมีปัญหาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Cowley R. R.,  Market Structure and Business Performance : An Evaluation of 

Buyer Seller Power in the PIMS.  Database.  Strategic Management Journal (May-June 
1988) : 271-278. 
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แผนภมูิท่ี 14 กลุม่ท่ีมีสว่นได้เสียในองค์การ 
ท่ีมา: Michael Porter, Competitive Strategy (New York : Free Press, 1980), 49. 
 

2.3 ความสัมพันธ์ในการวเิคราะห์คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมภายนอก 
จากแผนภมูิท่ี 14 จะเห็นได้ว่า บางส่วนในการวิเคราะห์คูแ่ข่งขนัสามารถท าให้ผู้วิเคราะห์

ทราบถึงอปุสรรค (Threat) และโอกาส (Opportunities) ของธุรกิจได้ แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่า 
บางส่วนของการวิเคราะห์คู่แข่งขันก็สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) และจุดแข็ง 
(Strengths) ได้เช่นกัน และในส่วนหลังจะกล่าวในตอนต่อไป การวิเคราะห์คู่แข่งขัน จะต้อง
พิจารณาทัง้สว่น คือ  

1. การวิเคราะห์โครงสร้างของอตุสาหกรรม 
2. การวิเคราะห์คูแ่ข่งขนัเฉพาะราย 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก มีหลายแง่มุมและซบัซ้อน และประกอบไปด้วย

ขัน้ตอนต่างๆ หลายขัน้ตอน75 ดงันี ้สภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขนั สภาพแวดล้อมทางสงัคม 
และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบังาน (แผนภมูิท่ี 15) 

                                                 
75 Miller, D.  Relating Business Strategies to Environment and Structure: Analysis 

and Performance Implication.  Academy of Management Journal (June 1988) : 280-308. 

องค์การ 
(Organization) 

ลกูจ้างหรือพนกังาน 
(Employees) 

องค์การกลุม่อ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท  
(The Public at Large) 

ลกูค้า (Customers) 

ผู้จดัซือ้ (Suppliers) 

ผู้ ถือหุ้น (Shareholders) 

รัฐบาล (Government) 
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แผนภมูิท่ี 15 การตดัสินใจเลือกแผนกลยทุธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ท่ีมา: Michael Porter, Competitive Strategy (New York : Free Press, 1980), 49. 
 

สภาวะแวดล้อมด้านสังคมเก่ียวข้องกับหลายแนวทาง และอิทธิพลอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกับ
บริษัทโดยตรง แต่มีผลกระทบต่อการอ้อมต่อบริษัท สภาวะแวดล้อมทางสังคมท่ีมีผลกระทบ
ทางอ้อมนี ้เราหมายถึงอิทธิพลจาก 4 กลุ่ม ดงัต่อไปนี  ้ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ อิทธิพลทาง
เทคโนโลยี อิทธิพลทางด้านกฎหมาย และการเมือง อิทธิพลทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และ
การเปลี่ยนแปลงของประชาชน76  

อิทธิพลเหล่านีมี้ผลกระทบทางอ้อมต่อความส าเร็จของแต่ละบริษัท โดยมีผลกระทบต่อ
สภาวะการปฏิบัติงานในเวลานัน้ๆ เราจะวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมการท างานหลงัจากวิเคราะห์
ตลาดแรงงาน การแข่งขนัตลาด (ลกูค้าทัว่ไปและลกูค้าประจ า) และผู้ ท่ีมีสว่นประกอบผลกัดนัอื่นๆ 
เช่น รัฐบาล กลุม่ผลประโยชน์ท่ีส าคญั 

                                                 
76 Refferty. J. Exit Barriers and Strategic Positioning Declining Markets.  Long 

Range Planning (April 1987) : 86-91. 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เพื่อระบโุอกาสและอปุสรรค 

การตดัสินใจ 
เชิงกลยทุธ์ 

การก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์เบือ้งต้น

เพื่อความส าเร็จ 
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ส่วนประกอบของภาวะแวดล้อมในการท างานมีส่วนเก่ียวพนัโดยตรงกบับริษัทและได้รับ
อิทธิพลมาจากภาวะแวดล้อมทางสงัคม จะกลายเป็นแนวทางส าเร็จทางสงัคม และเป็นแนวทาง
อย่างหนึ่งท่ีจะยืนยนัโอกาสในการเข้าท างานอย่างเสมอภาค77 ตวัอย่างเช่น ประชากรในอเมริกนั 
ทศวรรษ 1960 รัฐบาลได้ผ่าน กฎหมายการกีดกันทุกประเภทอย่างรวดเร็ว ตลาดแรงงานได้รับ
ผลกระทบต่อกฎหมายนี ้ในขณะเดียวกนัธุรกิจ เกือบทกุประเภทในสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบ
จากกฎหมาย แห่งความเสมอภาคและห้ามกีดกันในการจ้างาน78 และในส่วนของการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกนัน้ จะเป็นการวิเคราะห์เนือ้หา แนวโน้ม และสามารถระบุโอกาส 
Opportunity และอุปสรรค (Threat) ท่ีธุรกิจก าลงัประสบอยู่ได้ ดงันัน้ ความสมัพันธ์ในการ
วิเคราะห์ คูแ่ข่งขนัและสภาพแวดล้อมภายนอกสามารถอธิบายได้79  
 
การประเมินผลและการเลือกยุทธศาสตร์ในระดบับริษัท ธุรกิจ และระดบัหน้าที่  
(Corporate, Business and Functional Strategy Evaluation and Selection) 

การก าหนดยทุธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจ ต้องพิจารณาก่อนวา่จะก าหนดยทุธศาสตร์ใน
ระดบัใด เพราะในแตล่ะระดบัทางเลือกแตกตา่งกนั 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์ในระดบับริษัท (Corporate Strategies) เป็นการก าหนด
ยทุธศาสตร์ในระดบัสงูขององค์การ ทัง้เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ในระยะยาวของ
องค์การ80  

2. การก าหนดยุทธศาสตร์ในระดบัธุรกิจ (Business Strategies) เป็นการก าหนด
ยุทธศาสตร์เนือ้หาหนทางในการด าเนินธุรกิจ โดยแยกตามรายละเอียดของกลุ่มธุรกิจท่ีบริษัท
ก าลงัด าเนินอยู ่ดงันัน้การก าหนดยทุธศาสตร์ในระดบัธุรกิจ ซึง่แคบกวา่ในระดบับริษัท81  

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ในระดบัหน้าท่ี (Functional Strategies) เป็นการก าหนด
ยุทธศาสตร์โดยพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามหน้าท่ีขององค์การ 82 เช่น การผลิต, 
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การตลาด, การเงิน ฯลฯ ซึ่งปกติแล้วการก าหนดยุทธศาสตร์ในระดบัหน้าท่ีจะเป็นการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในระยะสัน้ แต่อย่างไรก็ตามการก าหนดยุทธศาสตร์ในระดับหน้าท่ีจะต้องเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ในระดับบริษัทและยุทธศาสตร์ในระดับธุรกิจประสบ
ความส าเร็จและทัง้ 3 ระดบัของยทุธศาสตร์จะต้องมีความสมัพนัธ์กนั  
 
4.1 กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate Strategies) 

4.1.1 กลยทุธ์การเจริญเติบโตแบบคงท่ี (Stable Growth Strategy) การน ากลยทุธ์นีม้าใช้
จะต้องพิจารณาจากลกัษณะ ดงันี ้83 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ องค์การจึงมีการ
ตดัสินใจใช้กลยทุธ์เดิมในการด าเนินธุรกิจ องค์การให้บริการแก่ลกูค้าในระดบัท่ีน่าพอใจ จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ใหม่ กลยทุธ์การเจริญเติบโตแบบคงท่ี เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความ
เสี่ยงต ่า และมีประสิทธิภาพสงู อนัจะน าไปสูค่วามส าเร็จในการก าหนดกลยทุธ์ขององค์การ บริษัท
จะด าเนินการแบบคงท่ี ในกรณีท่ีสินค้าและบริการของบริษัทก าลงัเป็นท่ีต้องการของตลาด ใน
ขณะเดียวกนัสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนกั และการน ากลยทุธ์นีม้าใช้มีข้อดี 
ดงันี ้

1.  ผู้บริหารไม่ต้องการให้การด าเนินธุรกิจจะมีความเสี่ยงมากขึน้ ดงันีจ้งึเห็นวา่กลยทุธ์ท่ี
ใช้บงัคบัเหมาะสมแล้ว เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้พนกังานจะต้องมีการเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  และ
ถ้าผู้บริหารเห็นวา่กลยทุธ์ท่ีใช้อยูป่ระสบความส าเร็จด้านกลยทุธ์นีก็้ควรประสบความส าเร็จใน
อนาคตได้ 

2. การเปลี่ยนแปลงกลยทุธ์จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการน าทรัพยากรท่ีมีอยูใ่น
องค์การด้าย ดงันัน้การเปลีย่นแปลงกลยทุธ์ ซึง่เสมือนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหมข่ององค์การ
ท าให้มีการปรับเปลี่ยนทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองค์การแบบใหมข่ึน้ ซึง่อาจจะเกิดความไมเ่หมาะสมใน
การน าทรัพยากรนัน้มาใช้ได้ 

3. การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไปจะน าไปสูก่ารขาดประสิทธิภาพในการจดัการ
ของบริษัทได้ 

4. องค์การจะต้องระมดัระวงัตอ่การเปลี่ยนแปลงกลยทุธ์ ซึง่อาจจะมีผลตอ่สินค้าและ
โครงสร้างตลาดของบริษัทได้ 

ดงันัน้ การใช้กลยทุธ์การเจริญเติบโตแบบคงท่ีนัน้ เป็นกลยทุธ์ท่ีเน้นสินค้าและบริหารเพียง
อยา่งใดอยา่งหนึง่เท่านัน้ การด าเนินกลยทุธ์นีเ้ป็นการรักษา อตัราการเจริญเติบโตของสว่นแบง่
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ทางการตลาดของบริษัทท่ีดีอยูแ่ล้ว ได้เป็นไปในทิศทางเดมิโดยใช้กลยทุธ์เดิมท่ีท าให้บริษัทประสบ
ความส าเร็จ 

4.1.2 กลยทุธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) องค์การจะน ากลยทุธ์การเจริญเติบโต
มาใช้จะพิจารณาจากลกัษณะ ดงันี ้84  
 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีบริษัทควบคมุไมไ่ด้ หากให้บริษัทมีการ
ปรับปรุงหรือคิดค้นกลยทุธ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลกูค้า จากเหตกุารณ์
ท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนอยา่งไรก็ตามการน ากลยทุธ์การเจริญเติบโตมาใช้ขึน้อยูก่บัวิสยัทศัน์ของ
ผู้บริหารระดบัสงูเป็นหลกัว่าจะมีการน าการเปลี่ยนแปลงกลยทุธ์มาใช้กบัองค์การหรือไม่ 

โดยทัว่ไป กลยทุธ์การเจริญเติบโตสามารถพิจารณาได้ ดงันี ้85  
1. กลยทุธ์การเช่ียวชาญในสินค้าและบริการอยา่งใดอยา่งหนึง่เฉพาะ (Concentration on 

Single Product or Service) กลยทุธ์นีเ้ป็นการพิจารณาอตัราการเพิ่มยอดขาย ก าไร และสว่นแบง่
ทางการตลาดท่ีเพิ่มขึน้มาจากอดีต ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการพิจารณา มีดงันี ้ ช่องว่างของสาย
ผลิตภณัฑ์ (Product Line Gap) เป็นการขาดแคลนผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความต้องการของตลาด 
ช่องว่างของช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Gap) ระบบของช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่
เพียงพอ และไมเ่หมาะสมกบัตลาด 
           ดงันัน้การใช้กลยทุธ์ การเช่ียวชาญจึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกในการเติมช่องวา่งที่เกิดขึน้ 
โดยต้องมีการจดัการระบบตา่งๆ ให้ทนัสมยัและเหมาะสม ดงันี ้
 กลยทุธ์เน้นความเช่ียวชาญของสินค้าและบริการ ของบริษัทเป็นกลยทุธ์เติบโต ท่ีน ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาขององค์การ เม่ือสินค้าและบริการของบริษัทในตลาดยังอยู่ในภาวะตกต ่า 
บริษัทจะต้องด าเนินการหาหนทางในการก าหนดกลยทุธ์ ท่ีจะท าให้ลกูค้าสนใจสินค้าและบริการ
ของบริษัทเพิ่มขึน้ 

2. กลยทุธ์การเช่ียวชาญในกลุม่ของสนิค้าและบริการอยา่งใดอยา่งหนึ่งเฉพาะ 
(Concentric Diversification) เป็นกลยทุธ์เจริญเติบโตท่ีมีวิธีการโดยการเพิ่มสินค้า และบริการ
ใหมท่ี่คล้ายกบัสินค้าและบริการเดมิของบริษัทท่ีออกสูต่ลาด เพิ่มเป็นสว่นแบง่การตลาดของสนิค้า
กลบัคืนสูบ่ริษัท สนิค้าใหม่ของบริษัทถึงแม้จะคล้ายกบัสนิค้าเดมิ แตเ่ม่ือบริษัทมีการน าสนิค้าใหม่
ออกมาจะท าให้บริษัทได้รับประโยชน์จาการด าเนินธุรกิจ ท่ีมีตอ่สินค้าเดมิท่ีบริษัทผลติออกมาแล้ว 
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เช่นยาสีฟันคอลเกต และยาสีฟันดาร์ลี่ เป็นสนิค้าท่ีผลติจากบริษัทเดียวกนั และน ามาจ าหน่ายใน
ตลาดรวมกนั เพื่อดงึสว่นแบง่การตลาดยาสีฟันกลบัคืนสูบ่ริษัท 

3.  การรวบรวมธรุกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration) เป็นกลยทุธ์การเจริญเติบโตอีก
แบบหนึง่ท่ีมีวิธีการในการรวมการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยทัว่ไปการรวมธุรกิจตามแนวดิง่มี 2 
ลกัษณะ คือ86 

 3.1 การรวมธุรกิจไปข้างหน้า (Forward Integration) เป็นการรวมธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กนั โดยเน้นการรวมธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จท่ีบริษัทจะต้องด าเนินกิจการเอง เช่น จดัจ าหน่ายสินค้าเอง
หรือเปิดตลาดเพื่อหาลกูค้าเอง 

 3.2 การรวมธุรกิจไปข้างหน้า (Backward Integration) เป็นการรวมธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กนั โดยเป็นการรวมธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทแตธุ่รกิจท่ีรวมนัน้ จะเน้นในส่วนของการหาวตัถดุิบ
ให้กบัธุรกิจเพื่อเป็นการรวมธุรกิจ ตัง้แตร่ะบบการผลิตจนถึงการขายสนิค้าและบริการ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบให้องค์การน ากลยทุธ์การรวมธุรกิจทัง้แบบการรวมธุรกิจไป
ข้างหน้าและการรวมธุรกิจไปข้างหลงัมาใช้ คือ  

 3.3 การรวมธุรกิจไปข้างหลงัจะท าให้องค์การสามารถควบคมุต้นทนุ คณุภาพ และ
ปัจจยัการผลติท่ีองค์การใช้ได้ 

 3.4 การรวมธุรกิจไปข้างหน้า จะท าให้องค์การสามารถควบคมุการขาย และวิธีการ
ในการกระจายสนิค้าขององค์การได้ และนอกจากนีย้งัช่วยให้ก าจดัปริมารสนิค้าคงคลงัท่ีมากเกิน
ความต้องการ 

 3.5 ในการใช้วิธีการรวมกลยทุธ์ในข้างหลงัหรือไปข้างหน้าขององค์การ ท าให้องค์การ
สามารถขยายขนาดในการผลิต (Economic of Scale) เพื่อองค์การเกิดการประหยดัจากการรวม
ธุรกิจตัง้แต่การผลิต จนกระทัง่จ าหน่ายสินค้า กลยทุธ์นีจ้ะท าให้เกิดต้นทนุต ่าสดุ และสามารถน า
ก าไรเพิ่มขึน้ได้จากการรวมธุรกิจทัง้ 2 แบบ 

 3.6 การรวมธุรกิจตามแนวดิ่งทัง้ 2 แบบ จะท าให้บริษัทมีอ านาจในการต่อรอง ต่อ
การด าเนินธุรกิจได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ในประเด็นของการผูกขาดของระบบ
สนิค้า (Monopolistic) 

 กลยุทธ์การรวมธุรกิจแบบแนวดิ่ง เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเม่ือสถานการณ์ต่างๆ มี
ความคงท่ีไม่แปรปรวน องค์การใดก็ตามท่ีมีการน าเอาการรวมธุรกิจแบบแนวดิ่งมาใช้ จะต้องระวงั
เป็นพิเศษ ในกรณีท่ีสินค้าของบริษัทอยู่ในช่วงเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว ซึ่งจะเป็นช่วงท่ีก าไร ของ
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สินค้าในอตุสาหกรรมมีน้อย การรวมธุรกิจแบบแนวดิ่งจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะจะท าให้
ธุรกิจเกิดต้นทนุท่ีต ่าสดุ และก าไรอาจจะไม่เพิ่มขึน้ 

4.  การกระจายธุรกิจ (Business Diversification) เป็นกลยทุธ์การเจริญเติบโตอีกแบบ
หนึ่งขององค์การ ซึ่งกลยุทธ์กระจายธุรกิจมี 2 ลกัษณะ คือ 1) การกระจายธุรกิจตามแนวนอน 
(Horizontal Diversification) เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจท่ีท าการซือ้ธุรกิจของคู่แข่งขนั เพื่อเป็นการ
ก าจดัคูแ่ข่งขนัให้ออกจากตลาดไป เม่ือบริษัทสามารถซือ้กิจการของคู่แข่งขนัได้แล้ว บริษัทจะเข้า
มาด าเนินธุรกิจ ในส่วนของสินค้าและบริการของบริษัทคู่แข่งขนัต่อไป 2) การกระจายธุรกิจแบบ
รวมกลุ่ม (Conglomerate Diversification) เป็นการด าเนินกลยุทธ์โดยรวมกลุ่มกับบริษัทท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มสินค้าและบริการใหม่ให้กบัธุรกิจของกลยทุธ์แบบนีจ้ะใช้วิธีการรวมทนุทางการ
ค้า (Joint Venture และ Mergers) กบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

4.1. กลยทุธ์ตกต ่า (Endgame Strategies) เป็นกลยทุธ์ท่ีธุรกิจน ามาใช้เม่ือ
สภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปตกต ่าลงจนกระทัง่ท าให้สนิค้าและบริการของบริษัทเกิดปัญหา โดยทัว่ไป
ทางเลือกของกลยทุธ์นีส้ามารถพิจารณาได้ดงันี ้87  

ก. กลยทุธ์ความเป็นผู้น า (Leadership Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีองค์การพยายามด าเนิน
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จให้เหนือบริษัทอ่ืนท่ียงัคงอยู่ในอุตสาหกรรม ถึงแม้จะประสบปัญหา
เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมตกต ่า 

ข. กลยทุธ์ตลาดเฉพาะ (Niche Strategy) เม่ือสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปของอตุสาหกรรม
ตกต ่าลง ธุรกิจแสวงหาส่วนแบ่งการตลาด สินค้าท่ียังพอสามารถด าเนินธุรกิจได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 

ค. กลยทุธ์การเก็บเก่ียวผลประโยชน์ (Harvest Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีผู้บริหารลดการ
ลงทุนและลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อรักษาสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ 
เพราะปัจจยัทางสภาพแวดล้อมตกต ่า และมีผลกระทบท าให้ยอดาขายและสว่นแบง่ทางการตลาด
ลดลง ธุรกิจควรหยุดการผลิต เพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับธุรกิจให้มากท่ีสุด โดยพยายามขาย
สนิค้าท่ีมีอยูใ่ห้หมดไป 

ง. กลยทุธ์เลกิกิจการ (Quit Strategy) เม่ือสภาพแวดล้อมตกต ่าและเลวร้ายจนบริษัทไม่
สามารถท่ีจะแบกภาระได้ ดงันัน้ธุรกิจจงึควรขายกิจการเสียเลย 

                                                 
87 เร่ืองเดียวกนั, 93. 
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4.2 กลยทุธ์ถดถอย (Retrenchment Strategies) เป็นกลยทุธ์ท่ีน ามาใช้เม่ืออยู่ในภาวะท่ี
ระบบเศรษฐกิจถดถอย โดยทัว่ไปธุรกิจจะมีการน ากลยทุธ์ถดถอยมาใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ระยะ
สัน้เท่านัน้ วิธีการในการน าเอากลยทุธ์แบบถดถอยมาใช้มี 3 ลกัษณะ คือ88  

ก. กลยทุธ์ย้อนกลบั (Turnaround) เป็นกลยทุธ์ท่ีพยายามจะพฒันาประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานระหวา่งท่ีบริษัทเกิดปัญหาทางด้านสถานการณ์ทางการเงิน (Financial Situation) และ
สถานการณ์ทางการเงิน  

ข. กลยุทธ์การเลิกบริษัท (Divestment)  เป็นกลยุทธ์ท่ีถูกน ามาใช้เพื่อ Endgame 
Strategy และ Turnaround Strategy ใช้ไม่ได้ผล ซึง่กลยทุธ์การเลิกบริษัทจะรวมไปถึงการขาย
กิจการของธุรกิจ ซึ่งการตดัสินใจขายธุรกิจนัน้อาจเกิดขึน้จากความเต็มใจหรือเป็นการบงัคบัก็ได้ 
ซึง่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ 

ค. กลยทุธ์การช าระสะสางหนีส้ิน (Liquidation) เป็นกลยุทธ์ของการสิน้สดุการด าเนิน
ธุรกิจ ซึง่กลยทุธ์นีผู้้ด าเนินธุรกิจจะต้องมีผลถึงการล้มละลายในการด าเนินธุรกิจเลยก็ได้ 

4.3 กลยทุธ์ผสม (Combination Strategies) เป็นกลยทุธ์ท่ีธุรกิจมีการน าไปใช้มากท่ีสดุ 
เพราะในองค์การหนึง่ๆ วีการในการก าหนดกลยทุธ์ สามารถด าเนินการได้ในหลายๆ วิธีพร้อมกนั
เพื่อแก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 

 
4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategies) 

การบริหารเชิงกลยทุธ์ในระดบัธุรกิจ (Business Strategies) ในบางกรณี เรียกว่า หน่วย
กลยทุธ์ในระดบัธุรกิจ Strategic Business Unit (SBU) เป็นการตดัสินใจในการก าหนดกลยทุธ์
ตามกิจกรรมของบริษัทท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัท โดยทั่วๆ ไป ก าร
พิจารณาเพื่อก าหนดกลยทุธ์ในระดบัธุรกิจนัน้จะต้องพิจารณาปัจจยัท่ีส าคญั 6 ประการ คือ 1) คู่
แข่งขนั 2) ราคาของสินค้าและบริการ 3) ลกูค้าเป้าหมาย 4) คณุภาพของผลิตภณัฑ์ 5) 
ความสมัพนัธ์กบัหน่วยกลยทุธ์อ่ืน เพื่อความสอดคล้องในการก าหนดกลยทุธ์ระดบับริษัท  6) การ
ตดัสินใจด าเนินกลยุทธ์จากปัจจัย หรือทรัพยากรท่ีมีในองค์การเพื่อให้การด าเนินธุรกิจประสบ
ความส าเร็จตามท่ีเป้าหมายขององค์การตัง้ไว้ การได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจในสว่นของกลยทุธ์
ระดบัธุรกิจ (Business Strategies) ซึง่มีความส าคญั และสามารถสร้างแนวทางได้ ดงันี ้

4.2.1 การเป็นผู้น าทางด้านต้นทนุ (Overall Cost Leadership) เป็นกลยทุธ์ในหน่วยธุรกิจ
ใช้เพื่อต้องการท่ีจะได้เปรียบทางการแขง่ขนั โดยเน้นการเปรียบเทียบต้นทนุการผลิต รวมถึงการสง่
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 เร่ืองเดียวกนั, 94. 
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มอบสินค้าและบริการของบริษัทท่ีต ่ากว่าคูแ่ข่ง กลยทุธ์นีจ้ะเป็นกลยทุธ์ท่ีหลีกเลี่ยงการด าเนินการ
ของธุรกิจท่ีจะก่อให้เกิดต้นทนุในการผลิตท่ีสงูขึน้ เช่น การพฒันาและการวิจยั การสง่เสริมการขาย
ท่ีสิน้เปลือง และการโฆษณา ดังนัน้เม่ือน ากลยุทธ์นีม้าใช้จะท าให้บริษัทได้เปรียบเทียบจากคู่
แข่งขนั  

4.2.2 กลยทุธ์การเป็นผู้น าทางด้านต้นทนุ (Overall Cost Leadership Strategy) เป็นกล
ยทุธ์ท่ีธุรกิจจะต้องสร้างความแตกตา่งของสินค้า และบริการของบริษัทให้มีความแตกตา่งออกไป
จากสนิค้าและบริการของคูแ่ข่งขนั กลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งสามารถท าได้หลายวิธี คือ 1) 
ความแตกตา่งทางด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ (Product Design) 2) ความแตกตา่งทางด้าน
ภาพลกัษณ์ (Brand Image) 3) ความแตกตา่งทางด้านเทคโนโลยี (Technology) 4) ความ
แตกตา่งทางด้านการให้บริการลกูค้า (Customer Service) 

 ในการใช้กลยทุธ์สร้างความแตกตา่งของธุรกิจ เป็นกลยทุธ์ท่ีมุง่เน้นในการสร้างลกัษณะ
และวิธีการจ าหน่ายสนิค้า และบริการให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าให้มากท่ีสดุ ดงันัน้การใช้
กลยทุธ์สร้างความแตกตา่ง จงึเป็นการสร้างความภกัดตีอ่ตรายี่ห้อ (Brand Royalty) ของบริษัทท่ีมี
ตอ่ลกูค้า ซึง่เม่ือลกูค้ามีความภกัดีตอ่ตรายี่ห้อของบริษัทแล้ว ราคาท่ีบริษัทก าหนด จะไมเ่ป็น
ปัจจยัท่ีลกูค้าพิจารณาเลย 

4.2.3 กลยทุธ์การการสร้างความแตกตา่ง (Differentiation Strategy) เม่ือองค์การมีการ
น ากลยทุธ์นีม้าใช้จะแสดงให้เห็นว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทจะแคบกว่าการด าเนินธุรกิจของคู่
แข่งขนั ดงันัน้ บริษัทจงึกระท าการวิเคราะห์ปัจจยัเสริมอ่ืนๆ เข้ามาเพื่อท่ีจะสามารถด าเนินธุรกิจได้
คิดว่าคู่แข่งขนั โดยทัว่ๆ ไป กลยทุธ์การจ ากดัขอบเขตท่ีน่าสนใจจะพิจารณาจากปัจจยั ดงันี  ้ 1) 
กลุม่ของลกูค้าท่ีน่าสนใจ 2) ลกัษณะตลาดท่ีธุรกิจสามารถดงึส่วนแบ่งมาจากคูแ่ข่งขนั 3) มีการ
แบง่สว่นของตลาดสินค้าสอยา่งชดัเจน 

ดงันัน้ จะท าเป็นได้วา่การด าเนินกลยทุธ์ในระดบัธุรกิจ (Business Level) จะค านงึถึง
ลกัษณะและวธีิการในการด าเนินการของธุรกิจ สามารถควบคมุและน าวิธีการท่ีดท่ีีสดุมาปฏิบตัิได้  
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4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategies)89  
กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีเป็นการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเกิดขึน้ในทุกๆ ระดบัขององค์การ ซึ่งการ

ก าหนดกลยุทธ์ในระดับหน้าท่ีนัน้ จะเป็นการก าหนดกลยุทธ์เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
ก าหนดกลยทุธ์ในระดบับริษัท และระดบัธุรกิจ แต่การก าหนดกลยทุธ์ในระดบัหน้าท่ีจะแตกต่าง
จากกลยทุธ์ทัง้ 2 ระดบั ดงันี ้

1. กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีจะเป็นการก าหนดกลยุทธ์ท่ีใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการก าหนดกล
ยทุธ์กลยทุธ์ในระดบับริษัท 

2. กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ีจะมีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง และเน้นในการปฏิบตัิเพ่ือสนองตอบ
ตอ่ความต้องการของลกูค้ามากกว่าการก าหนดกลยทุธ์ในระดบับริษัท 

3. กลยุทธ์กลยุทธ์ระดับหน้าท่ีมีการก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีเฉพาะเจาะจง 
ในขณะท่ีกลยทุธ์ระดบับริษัทมีการก าหนดทิศทางในการปฏิบตัิงานทัว่ๆ ไปขององค์การ 

4. กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี เป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีแท้จริงในองค์การ เพราะเม่ือองค์การมีการ
ก าหนดกลยุทธ์แล้ว ระดบัในการปฏิบตัิหน้าท่ีจริงๆ เป็นในส่วนของผู้บริหารระดบักลาง (Lower 
Levels of Management) ซึง่การด าเนินการตามกลยทุธ์จะประสบความส าเร็จหรือไม่นัน้ก็ขึน้อยู่
กบัการปฏิบตัิงานตามกลยทุธ์ในระดบัหน้าท่ีนัน่เอง 

4.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies)90  
การตลาด (Marketing) เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในองค์การโดยเน้นในส่วนของการ

เคลื่อนย้ายสินค้า และบริการจากผู้ผลิตไปยงัผู้บริโภค โดยทัว่ไปการตลาดท่ีดีจะต้องสามารถส่ง
มอบสินค้าและบริการได้ถกูต้องในจ านวนสถานท่ีและเวลาท่ีลกูค้าต้องการ 

กลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) เป็นการก าหนดกลยทุธ์ของบริษัทในด้าน
สนิค้าและบริการของบริษัททัง้ท่ีมีจ าหน่ายในตลาดแล้ว และก าลงัจะออกจ าหน่ายในตลาดวา่ตรง
กบัความต้องการของลกูค้าเพียงใด ดงันัน้ การใช้กลยทุธ์ทางการตลาดจงึเป็นกลยทุธ์มุง่เน้นความ
ต้องการของลกูค้าเป็นส าคญั ทัง้ท่ีเป็นลกูค้าเก่าและลกูค้าใหม ่ ดงันัน้การพจิารณาการใช้กลยทุธ์
ทางการตลาดจงึพิจารณาจาก 2 ปัจจยั ประกอบด้วย 1) ประเภทของลกูค้า (Type of Customer) 
2) ประเภทของสนิค้าและบริการ (Type of product and Service) 
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การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด สามารถจ าแนกกลยทุธ์ได้ ดงันี ้ 
1. Marketing Penetration Strategy: เป็นการก าหนดกลยทุธ์ท่ีองค์การพยายามท่ีจะ

ขยายสว่นแบง่ทางการตลาดของสนิค้าและบริการในตลาดท่ีบริษัทได้น าสนิค้าและบริการออกสู่
ตลาดแล้ว ปัจจยัท่ีต้องค านงึเมื่อผู้บริหารจะน ากลยทุธ์นีม้าใช้คือ 

1. ปฏิกิริยาตอบโต้ของคูแ่ข่งขนั 
2. ความสามารถของตลาดในการเพิ่มปริมาณของผู้บริโภคตอ่สินค้า 
3. ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จากบริษัทมีความต้องการลกูค้าเพิ่มขึน้จากคูแ่ข่งขนั 

 
 
 

ความแตกตา่งทางด้านคณุภาพของสนิค้า (Quality) 
 
 

          ความต้องการของลกูค้า 
 
 

ต้นทนุการผลิต (Cost)   การให้บริการลกูค้า (Service) 
 

 
แผนภมูิท่ี 16  ความสมัพนัธ์ของกลยทุธ์ทัง้ 3 ในระดบัธุรกิจ 
ท่ีมา: Michael Porter, Competitive Strategy (New York, Free Press, 1980), 49. 
 

การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถจ าแนกกลยทุธ์ ได้ดงันี ้  
1. Marketing Penetration Strategy: 
เป็นการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีองค์การพยายามท่ีจะขยายสว่นแบง่ทางการตลาดของสินค้า

และบริหารในตลาดท่ีบริษัทได้น าสินค้าและบริการออกสู่ตลาดแล้ว ปัจจัยท่ีต้องค านึงถึงเม่ือ
ผู้บริหารจะน ายทุธศาสตร์นีม้าใช้คือ 

1. ปฏิกิริยาตอบโต้ของคูแ่ข่งขนั 
2. ความสามารถของตลาดในการเพิ่มปริมาณของผู้บริโภคตอ่สินค้า 
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3. ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จากท่ีบริษัทมีความต้องการลกูค้าเพิม่ขึน้จากคูแ่ข่งขนั 
2. Marketing Development Strategy: 
เป็นยทุธศาสตร์ท่ีบริษัทมีการน าสนิค้าและบริการท่ีบริษัทมีอยูม่าเสนอตอ่ลกูค้าใหม่ของ

บริษัท โดยปัจจยัท่ีต้องค านงึถึงเมื่อมีการน ายทุธศาสตร์นีม้าใช้ คือ 
1. ปฏิกิริยาตอบโต้ของคูแ่ข่งขนั 
2. ต้องท าความเข้าใจรูปแบบหรือวิธีการซือ้ ความต้องการซือ้ และจ านวนการซือ้ของ

ลกูค้า 
3. พิจารณาความสามารถขององค์การในการเปลี่ยนแปลงของตลาด 
3. Product Development Strategy: 
เป็นการน ายทุธศาสตร์ท่ีบริษัทมีการน าสนิค้าและบริการใหมม่าเสนอขาตอ่ลกูค้าเก่าของ

บริษัทโดยปัจจยัในการน ายทุธศาสตร์นีม้าใช้มีการพิจารณา ดงันี ้
1. การตอบสนองของคูแ่ข่งขนั 
2. ผลกระทบของสนิค้าและบริการใหมต่อ่สนิค้า และบริการเดมิท่ีมีอยู่ 
3. ความสามารถขององค์การในการสง่มอบสนิค้า และบริการ 
4. Diversification Marketing Strategy: 
เป็นยทุธศาสตร์ท่ีเม่ือบริษัทมีการน าเสนอและบริการใหม่ออกสูต่ลาด เพื่อการแสวงหา

ลกูค้าใหม ่โดยการน ายทุธศาสตร์นีม้าใช้จะต้องพิจารณาจากปัจจยัดงันี ้
1. พฒันาความต้องการของลกูค้าโดยท่ีจะเสนอขายสนิค้า 
2. สร้างความสนใจในตวัของสนิค้าและบริการให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
3. สร้างความมัน่ใจวา่ในองค์การมีบคุลากรท่ีมีความสามารถ เพื่อท่ีจะสนองตอบตอ่ความ

ต้องการของลกูค้า 
หลังจากท่ีมีการน ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้แล้ว กลยุทธ์อ่ืนท่ีจะต้องมาใช้ในการ

พิจารณากบักลยทุธ์ทางการตลาด คือ สว่นประกอบทางการตลาด (Marketing Mix) โดยกลยทุธ์ท่ี
รวมกบัพิจารณา ดงันี ้

1. Product Strategy เป็นการพิจารณารูปแบบของสินค้าและบริหารท่ีเกิดขึน้จริงท่ีถกู
สนองตอ่ลกูค้า 

2. Price Strategy เป็นการก าหนดราคาของสนิค้าและบริการให้เหมาะสมกบัการขายของ
ธรกิจ 
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3. Channel Strategy เป็นการเลือกระบบหรือวิธีการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยงั
ผู้บริโภค ให้เหมาะสมและทนัตามเวลาท่ีก าหนดท่ีสดุ 

4. Promotion Strategy เป็นการพิจารณาถึงวิธีการของสนิค้าและบริหารท่ีใช้การอยา่งไร
จงึเป็นท่ีพอใจของลกูค้า 

 
4.3.2 กลยุทธ์ทางการเงนิ (Financial Strategies)  
การจดัการทางด้านการเงินจะต้องมีการน าเอาหน้าท่ีทางการเงินมาใช้ประกอบในการ

ก าหนดกลยทุธ์ และหน้าท่ีทางการเงินท่ีส าคญั ประกอบด้วย 
1. หน้าท่ีในการจดัหาเงินทนุให้กบัองค์การ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินการในปัจจบุนัและ

อนาคต 
2. หน้าท่ีในการควบคุม บันทึก และรายงาน วิธีการในการใช้เงินทุน เพื่อก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ตอ่องค์การ 
การจดัการทางด้านการเงินเป็นสิง่ส าคญัในการประกอบธุรกิจ ในการแสวงหาก าไร ดงันัน้

การจัดการทางด้านการเงินจึงต้องใช้ความระมัดระวัง ในการวางแผนการด าเนินการ และการ
ควบคมุการใช้เงิน ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางด้านการเงินท่ีส าคญัสามารถจ าแนก
ได้ ดงันี ้

1. ก าหนดหรือจ าแนกลกัษณะ ความจ าเป็นของการน าเงินทนุไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ใน
การประกอบธรุกิจ 

2. จดัสรรทรัพยากรทางด้านการเงินในองค์การให้เหมาะสม และมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
3. ให้บริการ และมีความรับผิดชอบตอ่เจ้าหนี ้ ผู้ ถือหุ้น ในการด าเนินกิจกรรมทางการเงิน

โดยจะต้องตระหนกัถึงความเสียหายท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่กลุม่บคุคลเหลา่นี ้และองค์การ 
4. ให้ความส าคัญต่อการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเงินอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
5. การจดัการทางด้านการเงินท่ีดี จะต้องมีการวางแผนท่ีดี โดยต้องมีการเตรียมพร้อมใน

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการเงินท่ีทนัสมยั และต้องมีการรายงานผลทางด้านการเงินต่อ
ผู้บริหารสม ่าเสมอ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในแก้ไขปัญหา และก าหนดกลยทุธ์ท่ีดี และเหมาะสมต่อ
องค์การ 

การน ากลยทุธ์ทางการเงินมาใช้ ผู้วิเคราะห์ต้องน าผลการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท
มาใช้ เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ทางด้านจุดอ่อนและจุดแข็ง ดงันัน้ปัจจยัท่ี
น ามาใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการเงินท่ีส าคญั มีดงันี ้
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1. พิจารณาการน าปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเงินทนุ โดยเง่ือนไขในการพิจารณามีดงันี ้
1.1 ความต้องการเงินสดของบริษัท 
1.2 วิธีการในการให้สนิเชือ้ และการเรียกเก็บหนี ้
1.3 การน าเงินทนุของบริษัทไปลงทนุในรูปของพนัธบตัร หุ้น หรือการฝากธนาคาร 
1.4 วิธีการในการควบคมุสนิค้าคงคลงั 

2. พิจารณาการน าทรัพยากรทางด้านการเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  2.1 การพิจารณาเปรียบเทียบก าไรในระยะยาวของโครงการท่ีบริษัทด าเนินการ

กบัต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในองค์การ 
2.2 การพิจารณางบประมาณท่ีด าเนินการ และก าลงัท่ีด าเนินการปรับปรุง 

3. พิจารณาการด าเนินการท่ีมีผลตอ่ผู้ให้กู้  และผู้ ถือหุ้น 
3.1 วิธีการในการจ่ายคืนผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
3.3 พิจารณาระยะเวลาในการให้สนิเชือ้ แก่ลกูค้าหรือผู้จดัซือ้ท่ีเหมาะสม 

4. พิจารณาการเก็บรวบรวมข้อมลูทางด้านการเงิน 
  4.1 พิจารณาการสร้างระบบบญัชีท่ีดีเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาผลลพัธ์

ทางด้านการเงินของบริษัท 
  4.2 พิจารณาสถานการณ์ทางการเงินโดยรวมของบริษัทของ ในกลุ่มธุรกิจแต่ละ

กลุม่สามารถสร้างก าไรให้กบับริษัทได้หรือไม่ 
 4.3 พิจารณาระยะเวลาในการจดัการท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ใน

ทกุระดบัของหนว่ยธุรกิจ 
กลยุทธ์ทางการเงินท่ีดี ผู้ วิเคราะห์จะต้องมีการน าเอางบดุล งบก าไรขาดทุน และงบ

กระแสเงินสดของกิจการมาใช้ประกอบการตดัสินใจ โดยผู้วิเคราะห์ต้องน าการวิเคราะห์งบต่างๆ 
ทางบญัชีมาใช้ และการวิเคราะห์งบท่ีส าคญัสามารถอธิบาย ดงันี ้

1. การวิเคราะห์งบประมาณเงินทนุ 
2. การวิเคราะห์งบการเงิน 

 
การวิเคราะห์งบประมาณเงนิทุน  

สินทรัพย์ทุน หมายถึง สินทรัพย์ท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อการผลิตสินค้าและ
บริการขององค์การ การวางแผน และการจดัการงบประมาณ ท่ีดีจะท าให้ผู้วิเคราะห์สามารถทราบ
ถึงขอบเขต และแนวทางในการน าทุนไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการวิเคราะห์
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งบประมาณเงินทนุ จะพิจารณาจาก การพยากรณ์ยอดขาย การผลิตสินค้าและบริการ จ านวน
สนิค้าคงคลงั การเพิ่มการลงทนุ 

การวิเคราะห์งบประมาณเงินทุน มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินการของ
องค์การในการก าหนดความเหมาะสมของการใช้เงิน และเทคนิคต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์
งบประมาณเงินทนุ ได้แก่ 1) อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return) 2) การ
หามลูคา่ปัจจบุนัของการใช้เงิน (Present Value) 3) ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) 
 
วิเคราะห์งบการเงนิ 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการจะแสวงหาผลตอบแทน หรือก าไรสงูสดุ ดงันัน้ การ
วิเคราะห์งบการเงินจงึเป็นหวัใจในการด าเนินงาน เพราะจะท าให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจบุนัของ
องค์การได้วา่ในปัจจบุนัองค์การมีผลการด าเนินการเป็นอย่างไร โดยเกณฑ์ท่ีใช้วดัก็คือ ก าไร หรือ
ขาดทนุนัน่เอง  

 
4.3.3 กลยุทธ์ทางการผลติ (Production Strategies) 
การจดัการ การผลิต และการปฏิบตัิการ เป็นการจดัการท่ีเก่ียวข้องในการผลิตสนิค้าและ

การจดัการโรงงาน โดยการจดัการ การผลติมีหน้าท่ีในการพฒันาระบบการผลติให้กบัองค์การ เชน่ 
มีการเลือกใช้ปัจจยัการผลติ และเทคโนโลยีในการผลติท่ีเหมาะสม และทนัสมยั 

ระบบในการผลิต มีความส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์ขององค์การ โดยระบบการผลิตจะ
เป็นการพิจารณาขัน้ตอน และกระบวนการผลิต โดยพิจารณาจากการเลือกซือ้ปัจจยัการผลิต การ
แปรสภาพของปัจจยัการผลติให้เป็นสนิค้าและบริการ ดงันัน้กลยทุธ์ในการผลิตและการปฏิบตัิการ
จึงเก่ียวข้องกบัการลงทุน ขององค์การนัน้เอง การก าหนดกลยทุธ์การผลิต และการปฏิบตัิการจะ
พิจารณาจากกิจกรรมทางด้านการผลติ สามารถจ าแนกได้ 2 ลกัษณะดงันี ้คือ 

1. การออกแบบระบบ ผู้ วางกลยุทธ์จะต้องค านึงถึงจุดเร่ิมต้นในการออกแบบระบบให้
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในการผลิตสนิค้าและบริการ โดยค านงึถึงคา่ใช้จ่ายท่ีต ่าท่ีสดุ 
นอกจากนีจ้ะต้องค านงึถึงการเลือกกรรมวิธีในการผลิต สถานท่ีตัง้โรงงาน และการน าอปุกรณ์หรือ
สิง่อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัใช้ในองค์การ 

2. การวางแผน และการควบคมุการปฏิบตัิการ เป็นวิธีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กบัความต้องการท่ีแท้จริงของลกูค้าท่ีมีตอ่สินค้าและบริการ นัน้คือ ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการด าเนิน
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสม และเก่ียวข้องกบัประเด็นตา่งๆ  
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การน ากิจกรรมทางการผลิตมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์จึงเป็นวิธีการท่ีสะดวก และ
สามารถท าให้วิเคราะห์สามารถสร้างแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ได้อยา่งถกูต้องยิ่งขึน้  แสดงให้
เห็นถึง ปัจจยัในการสร้างกลยทุธ์การผลิต โดยพิจารณาจากขัน้ตอนตา่งๆ ในระบบการผลิต แสดง
ให้เห็นถึงปัจจยัในการสร้างกลยทุธ์การผลติ โดยพิจารณาจากขัน้ตอนตา่งๆ ในระบบการผลิต 

 
4.3.4 กลยุทธ์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Management Strategies) 
การจดัการทรัพยากรมนษุย์ เป็นการจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มประสิทธิภาพของคนใน

องค์การ ดงันัน้การก าหนดก าหนดกลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนษุย์ จึงต้องอาศยัหน้าท่ีท่ีส าคญั
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา และหน้าท่ีของการจัดกา ร
ทรัพยากรมนษุย์สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

1. การฝึกอบรม (Training Programs) 
2. ระบบการจา่ยคา่ตอบแทน (Compensation Systems) 
3. องค์การกบัการพฒันา (Organizational and Development) 
4. การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Human Resources\Planning) 
5. ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal System) 
6. การคดัเลือก และการจดับคุคลเข้าท างาน (Selection and Staffing) 
7. การวิจยัและระบบสนเทศทางด้านการบริหารบุคคล (Personal Research and 

Information Systems) 
8. การช่วยเหลือพนกังาน (Employee Assistance) 
หลักการในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยค านึงถึงหน้าท่ีในการ

จดัการทรัพยากรมนษุย์ สามารถพิจารณาได้ ดงันี ้
1. การใช้กลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนษุย์ เป็นการด าเนินกลยทุธ์ท่ีเกิดขึน้ในทุกระดบั

ขององค์การ โดยจะเป็นการน าเอาทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์การ 
2. เป็นกลยุทธ์ ท่ีมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความพร้อม และ

ความสามารถตรงกบัความต้องการขององค์การ 
3. เป็นกลยทุธ์ท่ีมีการน าวิธีการในการจงูใจพนกังานในองค์การ ให้ปฏิบตัิงานเป็นไปตาม

ความต้องการขององค์การ 
4. เป็นกลยทุธ์ท่ีมุง่เน้นในการสร้างขวญั และก าลงัใจให้พนกังานในองค์การ 
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4.3.5 กลยุทธ์ในการวจิัยและพัฒนา (Research and Development Strategies) 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม จะท าให้สินค้าและ

บริการขององค์การเกิดความล้าสมยั และไม่ทนัต่อการแข่งขนั ดงันัน้องค์การจึงต้องมีการน าเอา
กลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันามาใช้กบัองค์การเพื่อท่ีจะท าให้องค์การทราบถึงผลการด าเนินงานใน
ปัจจบุนั และยงัสามารถท าให้ทราบถึงความต้องการของลกูค้าเหนือคูแ่ข่งขนั องค์การสามารถน า
การวิจยัมาใช้กบัองค์การได้หลายประเภท ซึง่สามารถจ าแนกตามประเภทตา่งๆ ได้ดงันี ้

1. การวิจยัเบือ้งต้น เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มพนูความรู้ทางเทคโนโลยี และการวิจยั
ประเภทนีจ้ะไม่มีการน าความรู้ทางด้านอ่ืนมาเก่ียวข้อง นั่นคือเป็นการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตนัน้เอง 

2. การวิจยัประยกุต์ เป็นการวิจยัท่ีมีประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ เพราะการวิจยัประเภท
นีส้ามารถน าผลของการวิจยัมาใช้ได้จริงในการด าเนินธรุกิจ 

3. การวิจยัเพื่อการพฒันา เป็นการวิจยัท่ีมุง่เน้นการคิดค้นสิง่ประดิษฐ์ใหม่ๆ  นัน้คือ การ
วิจยัประเภทนีจ้ะท าให้องค์การมีสนิค้าและบริการ รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ  ในการด าเนินธุรกิจออกสู่
ตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 

องค์การตา่งๆ ในปัจจบุนัให้ความส าคญัตอ่การวิจยัและพฒันามากขึน้ เน่ืองจากการวิจยั
และพัฒนา จะท าให้องค์การทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า และตลาด ดังนัน้การ
ก าหนดกลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันาสามารถจ าแนกได้ ดงันี ้

1. Innovative R&D Strategy เป็นกลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันาสินค้าและบริการใหม่ๆ 
โดยมุ่งเน้นให้สินค้าและบริการเกิดความแตกต่างจากคูแ่ข่งขนั และท าให้ลกูค้ามีทางเลือกส าหรับ
สนิค้าและบริการใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา 

2. Protective R&D Strategy เป็นกลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันาท่ีมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อ
ปรับปรุงคณุภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงเทคนิคในการผลิตสินค้าขององค์การให้เป็นไปตาม
ความต้องการของลกูค้า 

3. Catch-Up R&D Strategy เป็นกลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันา เพื่อหารูปแบบของสนิค้า
และบริการตามรูปแบบของคูแ่ข่งขนั นัน้คอืถ้าบริษัทคูแ่ข่งมีผลการด าเนินงานท่ีดี ผู้บริหารควรท่ีจะ
ท าการวิจยั และน าผลท่ีได้มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานให้เหนือคูแ่ข่งขนั 

4. Combination R&D Strategy เป็นกลยทุธ์ในการวจิยัและพฒันาท่ีท าการผสมผสานกล
ยทุธ์ทัง้ 3 ข้างต้น โดยขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในแตล่ะกรณี 
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วิธีการสร้างทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ ระดบับริษัท ระดบัธุรกิจ และระดับหน้าที่  
(Techniques and Identifying Strategic Alternatives for Corporate, Business and 
Functional Level) 

เทคนิคและวิธีการสร้างทางเลือก ในแต่ละระดับของการก าหนดกลยุทธ์จะมีความ
แตกตา่งกนั โดยทัง้ 3 ระดบั (Corporate, Business and Functional Levels) จะมีขัน้ตอนและ
วิธีการในการน าเทคนิคในการก าหนดกลยทุธ์ท่ีแตกตา่งกนัแตอ่ย่างไรก็ตาม การก าหนดกลยทุธ์ 3 
ระดบั พิจารณาปัจจยัท่ีส าคญั ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
2. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
3. การวิเคราะห์คูแ่ข่งขนั (Competitor Analysis) 
โดยทัง้ 3 ปัจจัยจะเป็นสิ่งท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาว่า บริษัทมีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 

อุปสรรค และคู่แข่งขัน ขององค์การเป็นอย่างไร และปัจจัยใดท่ีธุรกิจควรมีการปรับปรุงเพื่อหา
หนทางท่ีจะประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ91 ดังนัน้ในการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ผู้
วิเคราะห์จะต้องท าการแยกหรือจ าแนกเสียก่อนว่า จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อปุสรรค และคูแ่ข่งขนั
ในแตล่ะระดบัเป็นอย่างไร โดยการวดัระดบัจะขึน้อยู่กบัผู้วิเคราะห์ในการก าหนดระดบัความมาก
น้อย 

การน าเทคนิคตา่งๆ มาใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ทกุระดบั สามารถพจิารณาเป็นขัน้ตอนได้ 
2 ขัน้ตอน (ทกุระดบัใช้ 2 ขัน้ตอนเหมือนกนัแตเ่ทคนิคในการใช้ตา่งกนั) คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 พิจารณาปัจจัยเพื่อน าไปใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งปัจจัยท่ีน ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Richard Rumelt, 1979 : 210. 
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1. ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก (พิจารณาโอกาส และอปุสรรค) 
 

Corporate Levels 
(ระดบับริษัท) 

  จดุแข็ง 
  จดุอ่อน 
  โอกาส 
  อปุสรรค 
  คูแ่ข่งขนั 

ในระดบับริษัทใช้เป็นปัจจยัพืน้ฐาน  
ในการก าหนดกลยทุธ์ในระดบับริษัท 

 

Business Level 
(ระดบัธุรกิจ) 

  จดุแข็ง 
  จดุอ่อน 
  โอกาส 
  อปุสรรค 
  คูแ่ข่งขนั 

ในระดบับริษัทใช้เป็นปัจจยัพืน้ฐาน  
ในการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัธุรกิจ 

 

Functional Level 
(ระดบัหน้าท่ี) 

    จดุแข็ง 
    จดุอ่อน 
    โอกาส 
    อปุสรรค 
    คูแ่ข่งขนั 

ในระดบับริษัทใช้เป็นปัจจยัพืน้ฐาน  
ในการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัหน้าท่ี 

 
2. ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (พิจารณาจดุแข็ง และจดุอ่อน) 
3. ปัจจยัสภาพแวดล้อมคูแ่ข่งขนั (พิจารณาจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค เพื่อ
สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขนั) 

ขัน้ตอนท่ี 2 จับคู่ ปัจจัยเนือ้หาไปใช้เป็นทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ โดยให้
เปรียบเทียบ แตล่ะปัจจยัวา่ระดบัความแรงในแตล่ะปัจจยัเป็นเช่นใด เช่น 

3.1 จบัคู่ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาโอกาส และอปุสรรค ให้สรุปว่าจาการ
วิเคราะห์ของเรากรณีนีเ้ป็นโอกาสหรืออปุสรรค 

3.2 จบัคู่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน พิจารณาจุดแข็ง และจุดอ่อน ให้สรุปว่าจากการ
วิเคราะห์ของเรากรณีนีเ้ป็นจดุแข็งหรือจดุอ่อน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ 
ปัจจยัการประกอบธุรกิจจะไมส่ามารถประสบความส าเร็จได้โดยอาศยัโชคชะตาเพียง

อยา่งเดยีว ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จต้องอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจตอ่กระแส
การพลวตัของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างซบัซ้อน รวดเร็วและรุนแรง ใน
ปัจจบุนัการด าเนินการท่ีผิดพลาดเพียงครัง้เดียวขององค์การธุรกิจ อาจสง่ผลตอ่ความล้มเหลวของ
องค์การและระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากธุรกิจเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ปัจจยัภายในองค์การ ซึง่มีผลตอ่การด าเนินงานขององค์การทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน
มีความซบัซ้อนและเก่ียวข้องกนัในหลายลกัษณะ92 ดงัตอ่ไปนี ้

1. สภาพแวดล้อมทัว่ไป เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลทัว่ไป เช่น เศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึง่ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมส่วนใหญ่ทัง้โดยทางตรง
และทางอ้อม 

2. สภาพแวดล้อมในการแข่งขนั เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการด ารงอยู่
ขององค์การ เช่น คู่แข่งขนั ผู้ซือ้ และผู้ขายวตัถดุิบ เป็นต้น การเปลี่ยนปลงของสภาพแวดล้อมใน
การแข่งขนัส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจท าให้องค์การเพลี่ยงพล า้ 
หรือได้เปรียบ หรือท าให้องค์การสญูเสียสว่นแบง่ตลาดหรือเป็นผู้น าตลาดท่ีเข้มแข็งได้ 

3. ปัจจยัภายในองค์การ ได้แก่ สว่นผสมของทรัพยากรภายในองค์การ เงินทนุ เทคโนโลยี 
เทคนิคการด าเนินงาน ทรัพยากรมนษุย์ ตลอดจนโครงสร้างและวฒันธรรมองค์การ 

ผู้บริหารต้องพิจารณาปัจจยัรอบข้างประกอบการก าหนดยทุธศาสตร์ สร้างความสมดลุ
และสอดคล้องระหว่างองค์การและสภาพแวดล้อม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และพฒันา
องค์การให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต และต้องให้ความสนใจศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมลูอย่างรอบคอบ เตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ อะไรท่ีดีในอดีตอาจ
ไม่เหมาะสมในปัจจบุนั ดงัค ากล่าวท่ีว่า ‚ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน‛ และ ‚ทกุสิ่งสามารถ
เกิดขึน้ได้ในโลกธุรกิจ‛ 

 
 
 
 

                                                 
92จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 159-160. 
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การประเมินยุทธศาสตร์ 
การประเมินยทุธศาสตร์ (Evaluation of Strategy) เป็นงานส าคญัท่ีมีผลต่อเน่ืองถึง

ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยทุธศาสตร์ ซึ่งจะให้ผลโดยตรงกบัการด ารงอยู่ขององค์การ ดงันัน้
ผู้บริหารจะต้องการท าการประเมินยทุธศาสตร์ เพื่อให้แน่ใจว่ายทุธศาสตร์ท่ีก าหนดขึน้เหมาะสม
กบัความต้องการและสถานการณ์ขององค์การ การท่ีผู้บริหารจะตดัสินใจเลือกยทุธศาสตร์ใดใน
การด าเนินงานจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแตล่ะทางเลือก เพื่อให้แน่ใจวา่ทางเลือก
นัน้จะเกิดประโยชน์แก่องค์การทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตวัอย่างเช่น หากองค์การต้องการใช้
ยทุธศาสตร์เจริญเติบโตการเร่งขยายองค์การอาจท าให้ขาดประสิทธิภาพในการควบคมุทรัพยากร
มนุษย์ การตดัสินใจเลือกยุทธศาสตร์การท าก าไร อาจส่งผลเสียในระยะยาวหากองค์การไม่มี
ผลิตภณัฑ์ หรือตลาดเป้าหมายท่ีมีคณุภาพมารองรับในอนาคต หรือการเลือกยทุธศาสตร์ฟืน้ฟโูดย
การลดจ านวนพนักงานอาจเกิดปัญหาท่ีร้ายแรงจากการประท้วงของพนักงานท่ีไม่พึงพอใจ 
หากแต่ละฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ เป็นต้น ดังนัน้จึงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ี
จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทางเลือกขององค์การเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุหรือมีความเสี่ยงในระดบัท่ี
ธุรกิจสามารถรองรับได้93 
 
กระบวนการควบคุมกลยุทธ์ (The Strategic Control Process) 

พืน้ฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์ อยู่ท่ีการตดัสินใจของผู้บริหารในการเลือกกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ (Organizational 
Objective) โครงการด าเนินกลยทุธ์ตา่งๆ นัน้ ผู้บริหารควรจะมีแนวทางหรือวิธีการท่ีจะท าให้ กล
ยทุธ์มีประสิทธิภาพตรงกบัวตัถปุระสงค์ของบริษัทและในขณะท่ีมีการปฏิบตัิกลยทุธ์ บริษัทควรมี
วิธีการในการควบคมุกลยทุธ์94 เพื่อให้การด าเนินกลยทุธ์เป็นตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

การควบคมุกลยทุธ์ (The Strategic Control Process) เป็นวิธีการท่ีผู้บริหารระดบัสงู 
(Top Management) จะต้องด าเนินการเพราะเม่ือมีการด าเนินการตามกลยทุธ์แล้ว ปัญหาต่างๆ 
ในการด าเนินการจะเกิดขึน้มากมาย และผู้บริหารควรน าเอาการควบคมุกลยทุธ์มาใช้ก่อนท่ีปัญหา
ต่างๆ จะวิกฤตจนแก้ไขไม่ได้95 การควบคมุจะท าได้โดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินกลยทุธ์นัน้

                                                 
93จินตนา บญุบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยคูัน่ จ ากดั, 2544), 160-161. 
94 Jeffrey A Schmidt, 1988 : 14. 
95 Dhruba Sen, 1987 : 137-140. 
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เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ขององค์การท่ีได้ก าหนดไว้ และถ้าไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 
ผู้บริหารเองควรจะต้องมีวิธีการในการแก้ไขปรับปรุง 

วิธีการควบคมุกลยุทธ์เป็นสิ่งท่ียุ่งยาก และสลบัซบัซ้อน เพราะในการปฏิบตัิการในการ
ควบคมุแล้ว ถ้ามีการควบคมุมากเกินไปอาจท าให้การปฏิบตัิการตามกลยทุธ์มีปัญหาก็ได้เช่นกนั96 
ระบบการควบคมุจึงควรเป็นการจดัท าข้อมลูข่าวสารท่ีจะอ านวยความสะดวก และเป็นระยะท่ีท า
การสนบัสนนุการด าเนินกลยทุธ์ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดกลยุทธ์และระบบการควบคุมกลยุทธ์ 
(Relationship Between Strategic Formulation and the strategic Control Process) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการก าหนดกลยทุธ์และระบบการควบคมุกลยทุธ์ สามารถพจิารณา
จากเร่ิมต้นของการก าหนดกลยทุธ์ในวธีิการก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objective ” Setting Process) 
ซึง่ในขัน้ตอน ดงักลา่วจะท าให้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ท่ีใช้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึง่ในขัน้ตอนนี ้
เป็นสว่นหนึง่ของการก าหนดกลยทุธ์ (Strategic Formulation) ซึง่ในการก าหนดกลยทุธ์นัน้จะถกู
ก าหนดขึน้ทัง้ 3 ระดบัขององค์การ97  

ระบบการควบคมุจะถกูน ามาใช้ในการวดัผลการด าเนินงานในระดบัหน้าท่ี (Functional 
Level) โดยระบบการควบคมุจะท าการประเมินผลการปฏิบตัิการจริงกบัวตัถุประสงค์ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว เพื่อท าการเปรียบเทียบว่า ณ ขณะนัน้ การด าเนินกลยุทธ์ขององค์การเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และถ้าการด าเนินตามกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
ผู้บริหารอาจจะท าการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม98 

7.2 องค์ประกอบของวิธีการควบคุมกลยุทธ์ 
องค์ประกอบของวิธีการควบคมุกลยทุธ์มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) วตัถปุระสงค์ของธุรกิจ 

(Objectives of the Business) 2) การประเมินผลการปฏิบตัิการขององค์การ (Evaluation of 
Performance) และ 3) ปฏิกิริยาย้อนกลบัของการด าเนินการท่ีถกูต้อง (Feedback of corrective 
Action) 

7.2.1 วตัถปุระสงค์ของธุรกิจ (Objectives of the Business) 

                                                 
96 Mark R. Hurwich, 1987 : 79-83. 
97 Carolyn Conn, 1981 : 37. 
98 Peter F Drucker, 1974 : 462. 



 108 

วัตถุประสงค์ของธุรกิจจะเป็นจุดเร่ิมต้น ในการประเมินผลการปฏิบัติการเพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้ โดยวตัถปุระสงค์ท่ีองค์การก าหนดไว้จะต้องมีลกัษณะ
เชิงปริมาณ และสามารถวดัได้99  

การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงปริมาณ องค์การจะก าหนดมาตรฐานมาใช้ในการ
เปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงกบัวตัถปุระสงค์ และปัจจยัท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ
ได้แก่100 การจ่ายเงินปันผล ผลก าไรท่ีเกิดจากการถือหุ้น อตัราการเข้าออกของพนกังาน, การขาด
งาน อตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย สว่นแบง่การตลาด ก าไรสทุธิ อตัราสว่นระหว่างก าไร-
ยอดขาย ผลตอบแทนจากการลงทนุ ราคาหุ้น 

การน าวิธีการเชิงปริมาณมาใช้ในการก าหนดวตัถปุระสงค์สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ 
ดงันี ้

1. ลักษณะเชิงปริมาณในการก าหนดวัตถุประสงค์จะเห็นผลได้ดีเฉพาะการก าหนด
วตัถปุระสงค์ในระยะสัน้เท่านัน้ 

2. ข้อก าหนดในเชิงปริมาณในการก าหนดวัตถุประสงค์ จะน าเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งใน
ขณะท่ีด าเนินกลยทุธ์ ดงันัน้จงึไมส่ามารถทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงตลอดโครงการได้ 

3. ก าหนดในเชิงปริมาณ ในการก าหนดวตัถุประสงค์จะแตกต่างจากการน าเอาวิธีการ
วิเคราะห์ทางบญัชีมาใช้ ผลลพัธ์จากทัง้ 2 วิธี จะแตกต่างกัน โดยวิธีการในเชิงปริมาณจะเป็น
วิธีการท่ีน ามาใช้ในการควบคุมในขณะเดียวกันวิธีการทางบัญชีจะเป็นวิธีการค านวณท่ีน ามา
ประยกุต์ใช้การก าหนดกลยทุธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99 Lloyd Baird, Lian Meshoulam, and Ghislaine DeGive, 1983 : 17. 
100 Milton Leontiades, 1983 : 457-473. 
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ขัน้ตอนในการก าหนดกลยทุธ์ 
(Strategy Selection Process) 

การก าหนดกลยทุธ์ (STRATEGIC FORMULATION) 

                    ขัน้ตอนในการก าหนดวตัถปุระสงค์               
                   (Objective ” Setting Process)   
 
   วฒันธรรมในองค์การ (Organization Culture) 

       
         

 
 
 
 
 
 
 
 

Feedback       Feedback 
 

การปฏิบตัิการตามกลยทุธ์ (STRATEGIC IMPLEMENTATION) 
 
 

วฒันธรรมในองค์การ (Organization Culture) 
 
 
 
 

        Feedback          Feedback 
 
แผนภมูิท่ี 17 ขัน้ตอนและวิธีการในการจดัการเชิงกลยทุธ์  
ท่ีมา:  วิชิต อูอ้่น, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากดั : 
กรุงเทพมหานคร, 2549), 194. 

ออกแบบ, โครงสร้าง
องคก์ารและภาวะการ
เป็นผูน้ าในองคก์าร 

 
การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 

สร้างระบบควบคุม 
กลยทุธ ์

การก าหนด 
 วิสัยทศัน์ 
 ภารกิจ 

การวเิคราะห์คู่
แข่งขนั 

การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก 

การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร 

 
 
การก าหนด 
 เป้าหมาย 
 วตัถุประสงค ์

เทคนิคและวิธีการ
สร้างทางเลือกในการ

ก าหนดกลยทุธ์ 

การประเมินผลและ
การตดัสินใจเลือก 

กลยทุธ์ 

วฒันธรรมในองค์การ 
(Organization Culture) 
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7.2.2 การประเมินผลการปฏิบตัิการขององค์การ (Evaluation of Performance) 
ประเมินผลการปฏิบตัิการขององค์การ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคมุกลยทุธ์โดยใน

องค์ประกอบนี ้จะน าใช้ในการเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบตัิงานจริงขององค์การ โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงกับท่ีวางแผนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการประเมินผลการปฏิบตัิกา รท่ีดี101 
องค์การจะต้องน าผลการด าเนินงานจริงไปเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งขนั เพื่อท าให้ทราบวา่ กลยทุธ์ก็ได้
ก าหนดไว้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมตา่งๆ ในปัจจบุนัหรือยงั โดยทัว่ไปการประเมินผลแบบนีจ้ะ
น าเอาวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการประเมินผล ซึ่งองค์การสามารถน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาใช้ในการประเมิน102  และนอกจากนีย้งัสามารถน าข้อมลูและข่าวสารต่างๆ มาใช้รวม
เพื่อการประเมินได้ด้วย 

7.2.3 ปฏิกิริยาย้อนกลบัของการด าเนินการท่ีถกูต้อง (Feedback of corrective Action) 
วิธีการในการด าเนินการของระบบควบคมุ การประเมนิผลทางด้านการจะมีผลกระทบและ

เกิดขึน้ในทกุระยะของกระบวนการจดัการเชิงการประเมินผลทางด้านการ 
ระบบการควบคมุท่ีดี ผู้บริหารจะต้องมีการเข้ามาควบคมุตลอดเวลาทัง้ในส่วนของการ

ประเมินผลการด าเนินงาน และการให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อหาหนทางในการขจัดปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึน้103 การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ จะท าให้องค์การ
สามารถเข้าไปมีสว่นในการแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที104  

วิธีการในการด าเนินการของระบบควบคุมกลยุทธ์ในระยะการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
(Strategic Implementation) เป็นวิธีการในการอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
จะเห็นได้วา่ปฏิกิริยาย้อนกลบัเกิดขึน้ตลอดเวลา และในทกุระยะส าหรับการจดัการเชิงกลยทุธ์ นัน่
คือปฏิกิริยา ย้อนกลบัจะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีก าหนด
ขึน้105  

7.3 การวดัประสทิธิภาพของระบบการควบคมุกลยทุธ์ และการทบทวนกลยทุธ์ (Effective 
of Strategic Control Systems) 

                                                 
101 William T. Thornill, 1981 : 73. 
102 Cosmo S. Trapani, 1982 : 52. 
103 Lee Dyer, 1983 : 261. 
104 Joseph V. Rizzi, 1984 : 81. 
105 Wickham Skinner, 1983 : 75. 
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ปัจจบุนัระบบการของการควบคมุมีการน าทรัพยากรตา่งๆ ในองค์การมาใช้มากเกินไปจน
การควบคุมกลยุทธ์เกิดประสบปัญหาขึน้ เพราะผู้ปฏิบตัิไม่สามารถด าเนินการได้อย่างราบร่ืน 
ดงันัน้ การควบคมุกลยทุธ์จะต้องมีแนวทางในการสนบัสนนุ และอ านวยความสะดวก106 ระบบการ
ควบคมุกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบไปด้วยหลกัการ ดงันี ้

1. ระบบควบคมุจะต้องประหยดั 
2. ระบบควบคมุจะต้องก่อประโยชน์และต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ขององค์การ 
3. ระบบควบคมุจะต้องเป็นระบบท่ีเอือ้อ านวยข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ให้กบัผู้บริโภค 
4. ระบบควบคมุควรเอือ้อ านวยข้อมลูขา่วสารในเชิงปริมาณ และมีการวิเคราะห์แนวโน้ม

ตา่งๆ ให้องค์การ 
5. ระบบควบคมุควรเป็นระบบท่ีมีการปฏิบตัิการในการเอือ้อ านวยความสะดวกในทุกๆ 

ด้าน 
6. ระบบการควบคมุจะต้องเป็นระบบท่ีง่าย 
การทบทวนกลยทุธ์เป็นวิธีการในการตรวจสอบผลการด าเนินกลยทุธ์ขององค์การท่ีเกิดขึน้

จริงกบัท่ีได้วางแผนไว้ ซึง่กระบวนการในการทบทวนกลยทุธ์แสดงดงัแผนภมูิท่ี 16 โดยองค์การจะ
ท าการทบทวนกลยทุธ์เม่ือเกิดสถานการณ์ ดงันี ้107  

1. ผลการด าเนินกลยทุธ์เกิดความผิดพลาด โดยผลท่ีเกิดขึน้ไม่เป็นไปตามความต้องการ
ขององค์การ 

2. สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมตา่งๆ มีการเปลี่ยนแปลงหลงัจากท่ีได้มีการก าหนดกล
ยทุธ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

3. มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารระดบัสงู และผู้บริหารชดุใหมมี่ความประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการด าเนินงานในเหมาะสมกบัทีมงานใหม่ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
106 Ray Stata and Modesto A. Maidique, 1980 : 157. 
107 Steward C. Meyers, 1984 : 26-137. 
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แผนภมูิท่ี 18 กระบวนการในการทบทวนกลยทุธ์  
ท่ีมา:  วิชิต อูอ้่น,การจัดการเชิงกลยุทธ์  
(บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากดั : กรุงเทพมหานคร, 2549), 197. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารไม่
ยอมรับในการ
ด าเนินกลยทุธ์ 

ระบบการ
ควบคมุ
ล้มเหลว 

การก าหนด 
กลยทุธ์
ผิดพลาด 

การวางแผนใน
ระดบัหน้าท่ีไม่

มีความ
สอดคล้อง 

มีการน า
ทรัพยากรใน
องค์การมาใช้
อยา่งไมมี่

ประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จในการ
ก าหนดกลยทุธ์ และการ
ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 

ผู้บริหารปฏิบตัิตาม
กลยทุธ์ท่ีได้ก าหนด

ไว้หรือไม่ 

ระบบการควบคมุกล
ยทุธ์มีความ

เหมาะสมหรือไม ่

การก าหนดกลยทุธ์มี
ความถกูต้องหรือไม ่

การก าหนดกลยทุธ์
ในระดบัหน้าท่ีและ
ระดบัธุรกิจมีความ
สอดคล้องกนัหรือไม ่

ทรัพยากรในองค์การ
มีเพียงพอส าหรับการ
ก าหนดกลยทุธ์

หรือไม ่

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอกถกูต้อง

หรือไม ่

มีการใช้เทคนิคใน
การสร้างทางเลือกใน
การก าหนดกลยทุธ์
เหมาะสมหรือไม ่

มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
โดยรวมถกูต้อง

หรือไม ่

กลยทุธ์
เกิดขึน้เป็นไป
ตามท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่ 

การก าหนดกลยทุธ์ต า่
กวา่ความเป็นจริง

หรือไม ่

การประสานงานใน
การปฏิบตัิมี

ประสิทธิภาพหรือไม ่

ไม่มีการ
ประสานงาน 
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7.3.1 ขัน้ตอนในการจดัท าแผนด าเนินการเชิงกลยทุธ์ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมกลยุทธ์นัน้ ผู้ บริหารจะต้องมีการจัดท าแผน 

โครงการและงบประมาณรวมถึงวิธีการในการประเมินผล ว่าในแต่ละกลยุทธ์ในแต่ละระดบัของ
องค์กรเป็นไปตามท่ีได้วางแผนไว้หรือไม่ การวดัประสิทธิภาพของระบบการควบคมุกลยทุธ์ และ
การทบทวนกลยทุธ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการควบคมุกลยทุธ์ มีหลายเคร่ืองมือ ดงัแสดงในแผนภมูิท่ี 19 

 
 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภมูิท่ี 19  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการควบคมุกลยทุธ์ 
ท่ีมา:  วิชิต อูอ้่น, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากดั : 
กรุงเทพมหานคร, 2549), 198. 
 

7.3.2 การประเมินผลการจดัการเชิงกลยทุธ์แบบมุง่เน้นผลงาน 
การประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นผลงาน จะมุ่งเน้นการบริหารงานท่ีมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยมีขัน้ตอนหลกัๆ คือ การวางแผนกลยทุธ์ การน าแผนไปปฏิบตัแิละ
การควบคุม ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 18 โดยในแต่ละขัน้ตอนจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม

S 

W 

O 

T 

CS 

KP 

CSF 

KP 

ปัจจยัน าเข้า 

กิจกรรม 

กลยทุธ์ 

เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ 

พนัธกิจ 

วิสยัทศัน์ 
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เพื่อให้การด าเนินงานสามารถควบคมุได้ และการควบคมุการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงานจะ
ส าเร็จได้จะต้องให้ความส าคญักบัการจดัระบบงานประมารนัน่เอง108  
 

              การวางแผนกลยทุธ์    การน าแผนไปปฏิบตัิ      การควบคมุ 
 
 
 
 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภมูิท่ี 20  การประเมนิผลการจดัการเชิงกลยทุธ์แบบมุง่เน้นผลงาน 
ท่ีมา:  วิชิต อูอ้่น, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากดั : 
กรุงเทพมหานคร, 2549), 199. 
 

7.3.3 การประเมินผลการจดัการเชิงกลยทุธ์แบบมุง่เน้นกระบวนการบริหาร 
กระบวนการในการบริหารจากแบบจ าลองทั่วไปขององค์ประกอบ ในการบริหารงาน

สามารถน ามาใช้ในการควบคุมกลยุทธ์ได้โดยกระบวนการในการบริหารงาน แต่ก่อนท่ีจะน า
กระบวนการในการบริหารงานมาใช้องค์การจะต้องก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานก่อน และ
เม่ือน าเอากระบวนการในการบริหารงานมาใช้แล้วจะต้องมีการปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้องค์การ
บรรลผุล ตามท่ีได้วางกลยทุธ์ไว้ ดงัแสดง ดงัแผนภมูิท่ี 19 และประกอบด้วย 

                                                 
108 วชิิต อูอ้่น, 99. 

พฒันาวสิยัทศัน์
และพนัธกิจของ

องคก์าร 

ก าหนด
วตัถุประสงคร์ะยะ
สั้นและระยะยาว 

ก าหนดกลยทุธ์
เพื่อการบรรลุ
วสิยัทศัน ์

จดัท าแผน 
ปฏิบติัการ 

ด าเนินการ 
ตามแผนท่ี
ก าหนด 

ประเมินผล
การปฏิบติังาน
ตามแผน 

สร้างวฒันธรรมการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 

สื่อสาร การมีสว่นร่วม 
และ 

ความมุง่มัน่ตอ่ความส าเร็จ 
 

ระบบงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงาน 

 มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเพิ่ม
มาตรฐานการจดัสรร
งบประมาณ 

 จดัท าในระดบัแผนงาน/
โครงงาน 

 การจดัสรรทรัพยากรขึน้อยู่
กบัผลงาน 

ทบทวน
กลยทุธ์ 

ก าหนด 
CSFs&KPIs 

ด้วย 
Balanced 

พฒันา 
กรอบและ
กระบวนการ 

ปฏิบตัิ 
และ 

ขยายผล 

ติดตาม 
และ 

ปรับปรุง 
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P: Plan  ก าหนดวตัถปุระสงค์/เป้าหมายท่ีชดัเจน ระบผุลสมัฤทธ์ิท่ีต้องการวางแผน
ปรับปรุงแก้ไข 

D: Do  ปฏิบตัิตามแผนและขัน้ตอนท่ีก าหนด 
C: Check  ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบผลท่ีได้จริงกบัแผนท่ีวางไว้ 
A: Act  ถ้าได้ผลตามแผนให้จดัท าเป็นมาตรฐานพร้อมกบัน าไปขยายผล ถ้าผลไมเ่ป็นไป

ตามแผนให้ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสมัฤทธ์ิตามท่ีวางแผนไว้ 
 

 
กระบวนการของการบริหาร 

การปรับปรุงพฒันา 
(Improvement) 

 
การก าหนดมาตรฐาน 
(Standardization) 

 
 

แผนภมูิท่ี 21 การประเมนิผลการจดัการเชิงกลยทุธ์แบบมุง่เน้นกระบวนการบริหาร 
ท่ีมา:  วิชิต อูอ้่น, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากดั : 
กรุงเทพมหานคร, 2549), 200. 
 

7.3.4 การประเมินผลการจดัการเชิงกลยทุธ์แบบ Balanced Scorecard 
Balanced: เป็นความสมดลุ มมุมองท่ีใช้พิจารณาองค์กรต้องครบถ้วนสมดลุ เพื่อให้

สามารถพิจารณาความส าเร็จองค์กรได้อยา่งรอบด้าน 
Scorecard: เป็นรายงานสรุปผลสมัฤทธ์ิขององค์กร ชว่ยให้ผู้บริหารรับทราบข้อมลูผลการ

ปฏิบตัิงานท่ีส าคญัขององค์กรได้ภายในเวลาท่ีรวดเร็ว 
Balanced Scorecard จงึเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยน ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตัิโดยใช้การประเมิน

เพื่อให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จ โดยใช้กรอบการประเมินผลการพฒันาการด าเนินการขององค์การตามมิติตา่งๆ 4 มิติ 
ดงัแสดงในแผนภมูิท่ี 22 

P D 

A C 
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กรอบการประเมินผลการพฒันาการด าเนินการขององค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิท่ี 22  การประเมนิผลการจดัการเชิงกลยทุธ์แบบ Balanced Scorecard 
ท่ีมา:  วิชิต อูอ้่น, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากดั : 
กรุงเทพมหานคร, 2549), 202. 
 

7.3.5 การประเมินผลการจดัการเชิงกลยทุธ์แบบการก าหนดตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกั 
(Key Performance Indicators ” KPIs) 

ตวัชีว้ัดผลการด าเนินงานหลกั เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลกัแห่ง
ความส าเร็จหรือผลสมัฤทธ์ิขององค์การ โดยเทียบผลการปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้จริงกบัมาตรฐานหรือ
เป้าหมายท่ีตกลงกนัไว้ และมีขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์  

การก าหนดตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกัเกณฑ์การก าหนด ต้องมีลกัษณะดงันี ้คือ 
1. มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) 

มติทิี่ 1 มิตด้ิานประสทิธิผล 

ตามพันธกจิ 

แสดงผลงานที่บรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สขุตอ่ผู้ รับบริการ เช่น 
จ านวนการให้บริการท่ีสมัฤทธ์ิผล 

มติทิี่ 2 มิตด้ิานประสทิธิภาพของการ
ปฏิบัตงิานขององค์การ 

แสดงความสามารถในการปฏิบตัิงาน เช่น 
การลดระยะเวลาการให้บริการ การลด
คา่ใช้จ่ายและความคุ้มคา่ของการใช้
ทรัพยากร 

มติทิี่ 3 มิตด้ิานคุณภาพการให้บริการ 

แสดงการให้ความส าคญักบัลกูค้าในการ
ให้บริการท่ีมีคณุภาพ สร้างความพงึพอใจ
แก่ผู้ รับบริการ 

มติทิี่ 4 มิตด้ิานการพัฒนาองค์การ 

แสดงความสามารถในการเตรียมพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น การลดอตัราก าลงั
การมอบอ านาจการตดัสินใจการอนมุตัิ 
อนญุาตไปยงัระดบัปฏิบตัิการ การน า
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใช้กบังาน เป็นต้น 
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2. เป็นตวัชีว้ดัท่ีสามารถน าไปวดัผลการปฏิบตัิงานได้จริง (Measurable) 
3. สามารถปฏิบตัิให้บรรลผุลส าเร็จได้ (Attainable) 
4. มีความสมจริง เหมาะสมกบัองค์กร (Realistic) 
5. สามารถใช้วดัผลการปฏิบตัิงานได้ภายในเวลาท่ีก าหนด (Timely) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิท่ี 23  ขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์ 
ท่ีมา:  วิชิต อูอ้่น, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากดั : 
กรุงเทพมหานคร, 2549), 203. 
 

โดยปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors ” CSFs) ท่ีน ามาใช้ในการ
ก าหนดตวัชีวดัผลการด าเนินงานหลกั (Key Performance Indicators ” KPIs) ขององค์การมี
หลกัการดงันี ้คือ 

1. ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จทกุระดบัต้องท าความเข้าใจร่วมกนัในเร่ืองปัจจยัใดท่ีส าคญั
ยิ่งตอ่การบรรลคุวามส าเร็จตามวิสยัทศัน์ขององค์การ ก าหนดปัจจยัตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางท่ีเป็น
รูปธรรมในการยดึโยงการปฏิบตัิงานร่วมกนั 

1. การก าหนด
วสิัยทศัน์/พนัธกิจ 2. ก าหนด 

ประเดน็กลยทุธ์ 

3. การก าหนด 
เป้าหมาย 

4. ตวัช้ีวดั  
KPIs 5. การก าหนด 

กลยทุธ์ 

6. โครงการ/ 
ผลผลิต 

7. หน่วยงานท่ี 
รับผดิชอบ 

8. การจดัท า 
รายงาน 



 118 

2. ทุกระดบัในองค์การจะต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจยัใดเป็นปัจจยัหลกัและมี
ความหมายส าคญัต่อการบรรลวุิสยัทศัน์ ทกุปัจจยัก าหนดจากวิสยัทศัน์หรือพนัธกิจขององค์กร
เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จ 

3. เกณฑ์การก าหนดและคา่ของตวัชีว้ดั ควรใช้หลกั ดงันี  ้มุ่งความส าคญัไปท่ีผลผลิตและ
ผลลพัธ์ มีความเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ หรือวตัถุประสงค์ขององค์กร มีความหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงและสามารถเข้าใจได้ง่าย ผู้บริหารให้การยอมรับ องค์กรสามารถควบคมุผลให้
เกิดขึน้ได้ในทางปฏิบตั ิ

ส าหรับค่าของตวัชีว้ดั จะต้องแสดงเป็นตวัเลขในลกัษณะของร้อยละ (PERCENTAGE) 
อตัราส่วน (RATIO) คา่เฉลี่ย (AVERAGE or MEAN) จ านวน (NUMBER) อตัรา (RATE) หรือ
สดัสว่น (PROPORTION)  
 
เกณฑ์มาตรฐานของตัวชีว้ัด 

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เช่น ร้อยละของงานท่ีเสร็จในเวลามาตรฐาน 
5. ประสิทธิผล (Effectiveness) เช่น ร้อยละขององค์กรนายจ้างท่ีปฏบิตัิตามกฎหมาย

และวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
6. คณุภาพการให้บริการ (Quality of Service) เชน่ ร้อยละของการให้บริการข้อมลูธรุกิจ

ท่ีมีความถกูต้องและเป็นปัจจบุนั 
7. การเรียนรู้ของบคุลากรในองค์การ (Learning and Staff Efficiency) เช่น ร้อยละของ

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลกัสตูร/ปี 
8. นวตักรรม (Innovation) เช่น ร้อยละของผลงานทางวิชาการท่ีมีการน าไปใช้ในการ

ก าหนดมาตรฐานและการบริหารจดัการแรงงาน 
9. ทางการเงิน (Financial Management) เช่น ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณท่ี

เป็นไปตามแผนการใช้จา่ยเงิน 
10. การปฏิบตัิตามกฎหมาย (Compliance) เช่น ร้อยละของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ี

ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
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แผนภมูิท่ี 24  ตวัชีว้ดัแสดงเป็นตวัเลขในลกัษณะตา่งๆ  
ท่ีมา:  วิชิต อูอ้่น, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (บริษัท พริน้ท์แอทม์ (ประเทศไทย) จ ากดั : 
กรุงเทพมหานคร, 2549), 206. 
 
ยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์การบริหารอัตราการออกจากงานเชิงรุก (Proactive Turnover Strategy)  

หลายองค์กรประสบปัญหาพนกังานออกจากงานด้วยสาเหตตุ่างๆสงู และแนวโน้มใน
อนาคตดเูหมือนวา่ปัญหานีจ้ะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ เพราะทศันคติในการท างานของคนรุ่น
ใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงไป ปัจจยัต่างๆท่ีเอือ้ต่อการเปลี่ยนงานมีมากขึน้ เช่น มีการแข่งขนัเพื่อแย่ง
บคุลากรท่ีมีคณุภาพกนัสงู มีบริษัทจดัหางานเกิดขึน้มากมายท าให้รูปแบบท่ีจากเดิมคนไปหางาน 
มาสู่รูปแบบของงานมาหาคน คนรุ่นใหม่ต้องการหาประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรเพื่อ
เตรียมตวัเป็นผู้  ประกอบการในอนาคต นอกจากนีใ้นยคุของข้อมลูข่าวสาร คนท างานมีโอกาสรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานมากยิ่ง ขึน้ และมีข้อมลูซึง่เป็นตวัเร่งให้มีการ
ตดัสินใจในการเปลี่ยนงานมากขึน้ 

ถ้าย้อนกลบัไปมองคนรุ่นก่อนๆ จะเห็นว่าโดยทัว่ไปแล้วคนท างานสว่นมากไม่ค่อยอยาก
เปลี่ยนงาน ถ้าไม่จ าเป็น ความจ าเป็นท่ีว่านีค้ือ ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ  อดึอดัในการท างาน 
ถกูบงัคบัให้เปลี่ยนงานจากนายจ้าง (ถกูเลกิจ้าง ปลดออก ให้ออก) หรือบริษัทปิดกิจการ ซึง่ปัจจยั

ร้อยละ 
(PERCENTAGE) 

สดัส่วน 
(PROPORTION) 

อตัราส่วน 
(RATIO) 

อตัรา 
(RATE) 

จ านวน 
(NUMBER) 

ค่าเฉล่ีย 
(AVERAGE or 

MEAN) 
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ตา่งๆ เหลา่นีส้ว่นมากเป็นปัจจยัจากภายนอกมากกว่าปัจจยัท่ีเกิดจากภายในตวัของคนท า  งาน
โดยตรง น้อยคนมากที่จะมีการวางแผนในการเปลี่ยนงาน 

เม่ือแนวโน้มการเปลี่ยนงานของคนรุ่นใหม่เป็นแบบนีแ้ล้ว การบริหารคนขององค์กรตา่งๆ 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ องค์กรใดยงัเน้นให้ฝ่ายบคุคล
หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ป้องกนัและแก้ไข อตัราการลาออกจากงานอยู่ คงต้องพิจารณา
กนัใหม่นะครับ เพราะขนาดคนรุ่นเก่าๆ ยงัแก้ไม่ได้เลย และกระแสคนรุ่นใหม่ยิ่งแรงกว่าเดิม  แล้ว
จะป้องกนัแก้ไขได้อยา่งไร? 

ถ้าเราไมส่ามารถป้องกนัและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนงานของคนรุ่น ใหม่ได้แล้ว เราควรจะ
เปลี่ยนวิกฤตใิห้เป็นโอกาสได้อยา่งไร ในท่ีนีผ้มจะขอแนะน าแนวการบริหารจดัการปัญหาการออก
จากงานเชิงรุกดงันี ้

 
1. วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการออกจากงานของบุคลากร 

การแก้ปัญหาการออกจากงานขององค์กรตา่งๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรับ
คือเราจะทราบก็ตอ่เม่ือคนมายื่นใบลาออก แล้ว คนบางคนสาเหตขุองการลาออกเพียงเล็กน้อยแต่
ถ้าตดัสินใจยื่นแล้วเปลี่ยนใจยากทัง้ๆ ท่ีลกึๆ อยากเปลี่ยนใจเหมือนกนั  แตศ่กัดิ์ศรี(ท่ีกินไม่ได้) นัน้
มนัค า้คออยู่ การท่ีเรามาตามแก้ปัญหาการออกจากงานนัน้เป็นเร่ืองท่ีน่าปวดหวัมาก  เพราะไหน
จะต้องหาคนมาแทน กว่าจะท างานได้ดีเหมือนคนก่อนทัง้ผู้บริหารทัง้หน่วยงานต้นสงักดั  ทัง้ฝ่าย
บคุคลหรือ HR วุ่นวายกนัไปทัง้องค์กร และภาพอย่างนีก็้เกิดขึน้เร่ือยมา และยงัไม่มีทีท่าว่าจะซา
ลงเม่ือไหร่ ยทุธศาสตร์แบบใหม่ท่ีจะแนะน าคือ เราควรจะวางแผนการออกจากงานเชิงรุกให้กบั
พนกังานไปเลย ว่าแตล่ะต าแหน่งแตล่ะคนเขามีแผนการออกจากงานเม่ือไหร่ หรืออีกทางหนึ่งคือ
เราวางแผนให้เขาไปเลยวา่เขาควรจะออกจากเราไปเมื่อไหร่ โดยท าควบคูก่นัไปดงันี ้

1.1 ส่งเสริมให้พนักงานตัง้เป้าหมายในชีวิต เพื่อให้องค์กรได้ทราบวา่เป้าหมายใน 
ชีวิตจริงๆของเขาคืออะไร เขาต้องการเป็นลกูจ้างต่อหรือเขามีแผนท่ีจะออกไปประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั เม่ือไหร่ ซึ่งปัจจุบนันีห้ลายองค์กรได้เชิญผมไปฝึกอบรมบุคลากรเร่ือง    ‚เทคนิคการ
วางแผนเพื่อพฒันาตวัเอง (Self ” Development) เพื่อต้องการสร้างแรงจงูใจให้กบัคนท างานเกิด
ความอยากตอ่ความส าเร็จในเป้า หมายชีวิตท่ีก าหนดไว้ ในขณะเดียวกนัองค์กรจะได้รับทราบด้วย
ว่าแต่ละคนวางแผนชีวิตไว้อย่างไร เพราะในความเป็นจริงแล้ว ถึงแม้เราไม่ฝึกอบรมแบบนีใ้ห้เขา 
เขาก็มีแผนในชีวิตของตวัเขาเองอยูแ่ล้ว 
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1.2 ในบางต าแหน่งองค์กรจ าเป็นต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะให้คน 
ออกจากงานเม่ือไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งงานท่ีไม่มีมลูคา่เพิ่มตอ่ธุรกิจ เช่น งานประจ า
อาจจะวางแผนใช้บริการจากภายนอก (Out-source) งานบางต าแหน่งอายงุานไม่สมัพนัธ์กับ
ระดบัความสามารถและผลตอบแทนท่ีจะต้อง จ่ายทกุปี เช่น ต าแหน่งพนกังานท าความสะอาดท่ี
ท างานเก่งคนหนึง่อายงุาน 20 ปีกบัคนท าความสะอาดท่ีเก่งแตมี่อายงุานเพียง 2 ปี อาจจะมีระดบั
ฝีมือไม่แตกต่างกนั เพราะงานลกัษณะนีมี้เพดานจ ากดัในเร่ืองของความสามารถ ถ้าเราไม่วาง
แผนการออกจากงานของคนในต าแหน่งงานแบบนี ้ ในอนาคตเราไม่สามารถแข่งขนัเร่ืองต้นทนุได้ 
เพราะถึงแม้เราจะปรับเงินเดือนให้น้อย แต่ปรับทกุๆปี แน่นอนว่าต้นทนุเราสงูกว่าคู่แข่งขนัอย่าง
แน่นอน 
 
2. พัฒนาระบบการสอนงานเชิงรุก 

ผลกระทบอยา่งหนึง่ท่ีหลายองค์กรได้รับอนัเน่ืองมาจากการออกจากงานคือ ประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานใหมต่ ่า และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานนาน ท าให้เกิดของเสียมากขึน้ 
ถ้าเราตามแก้ไขในจดุนีไ้ม่ได้ผมขอแนะน าว่าเราควรจะวางแผนการสอนงานเชิงรุก ให้มากขึน้ เช่น 
ตัง้ศนูย์พฒันาฝีมือหรือการสอนงานขึน้มาเพื่อฝึกคนก่อนท่ีจะเข้ามาท างานจริง  อาจจะเป็นการ
ตัง้ขึน้มาเหมือนกบัโรงเรียนฝึกอาชีพทัว่ไป หรืออาจจะเป็นการคดัเลือกคนไว้ลว่งหน้าเม่ือสอบผ่าน
แล้วให้ฝึกอบรมก่อนเลย ถ้าฝึกอบรมเสร็จแล้วยงัไม่มีงาน ปลอ่ยให้เขากลบัไปรองานท่ีบ้านหรือไป
ท างานท่ีอ่ืนไปก่อน เม่ือถึงเวลาเราจะเรียกมาท างาน  ขอให้ลองเปรียบเทียบดวู่าวิธีการแบบนีมี้
ต้นทนุสงูกว่าหรือต ่ากว่าท่ีเรา ต้องเสียโอกาสเสียของ เสียเวลากบัการแก้ปัญหาพนกังานใหม่ใน
ปัจจบุนัหรือไม่ ซึง่วิธีการแบบนีอ้าจจะเหมาะสมกบับางธุรกิจ แตอ่าจจะไม่เหมาะสมกบับางธุรกิจ  
ขอให้ลองน าไปพิจารณาด ู

 
3. น าระบบการวัดผลงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ 

ผมคิดว่าในอนาคตเราต้องเน้นประสิทธิภาพการท างานของคนให้มากกว่าอายุงานของ  
คน เพราะอายงุานมากหรือนานไม่ได้หมายความว่าคนๆนัน้ได้สร้างคณุคา่ให้กบัองค์กร  มากกว่า
คนท่ีมีอายงุานน้อย ดงันัน้ การท่ีจะน าเสนอว่าพนกังานในองค์กรเรามีอายงุานเฉลี่ยเท่าไหร่นัน้ 
น่าจะเลิกไปได้แล้ว น่าจะน าเสนอในแนวทางท่ีว่าพนกังานของเรามีผลผลิต  ยอดขายหรือก าไรตอ่
คนเป็นเท่าไหร่มากกว่า  แต่การท่ีจะน าเสนอแบบนีไ้ด้นัน้ องค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานเสียใหม่ให้สามารถวดัผล การท างานของแต่ละคนให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
ซึง่ตอนนีก็้มีเคร่ืองมือหลายอยา่ง เช่น Balanced Scorecard, KPIs 
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4. จัดท าระบบการบริหารองค์ความรู้เข้ามาใช้ (Knowledge Management) 
เม่ือเราวางแผนยทุธศาสตร์ให้คนออกจากงานแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระบบการดงึ

เอาความรู้ความสามารถของคนเก่งๆท่ีจะ ออกจากเราไปนัน้มาไว้กบัระบบการบริหารองค์ความรู้
ขององค์กร พดูง่ายๆคือดงึเอาความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ในหวัคนออกมาเป็นคูมื่อ วิธีคิดวิธีการ
ท างาน เพื่อสะสมเป็นคลงัสมองขององค์กร และน าไปถ่ายทอดกบัคนรุ่นต่อๆไปได้ ท าให้คนรุ่น
หลงัๆไม่ต้องมาลองผิดลองถกู และยน่เวลาในการเรียนรู้ได้ดีขึน้ 

 
5. ชีน้ าทัศนคตขิองคนท างาน 

เม่ือเราไม่สามารถหยดุหรือเปลี่ยนแปลงกระแสของคนท างานรุ่นใหม่ได้ ขอให้เราเป็นผู้น า
ในกระแสไปเลย นัน่ก็คือแทนท่ีเราจะตามกระแส เราจะต้องกระตุ้นให้คนท างานคิดถึงอนาคต
ตวัเองให้มากขึน้ ส่งเสริมให้คนออกไปประกอบธุรกิจส่วนตวั (บางคนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ
สายใยแห่งคณุคา่ขององค์กรเราก็ได้ เช่น เป็นเอเย่นต์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เรา)        สง่เสริมให้คน
เปลี่ยนงานเพื่อความก้าวหน้า (เพราะท่ีเราไม่มีต าแหน่งให้เขา) ใครอยากเปลี่ยนงานบริษัทอาจจะ
ช่วยเหลือสนบัสนนุ แตมี่เง่ือนไขว่าคนๆนัน้ต้องเคยสร้างคณุคา่ให้กบัองค์กรมาคุ้มคา่แล้ว สิ่งท่ีทัง้
สองฝ่ายจะได้คือ คนท างานได้งานท่ีดีขึน้ ไม่ต้องหลบซ่อนเร่ืองการหางาน ในขณะท่ีองค์กรได้คือ
ได้เครดิตจากพนกังาน ได้ลดต้นทนุไปในตวั เพราะเม่ือคนเก่า(เงินเดือนสงู)ออก จ้างคนใหม่ท่ี
เงินเดือนต ่าเข้ามา ได้ถ่ายเลือดขององค์กรใหม่ และอนาคตผมคิดว่าเราไม่ควรปิดกัน้คนท่ีเคยออก
จากเราไปท างานท่ีอ่ืน ควรเปิดโอกาสให้เขากลบัเข้ามาท างานท่ีเราได้ ถ้าคนๆนัน้มีคณุค่าต่อ
องค์กร การบริหารแบบนีเ้หมือนกบัการขอยืมบนัไดบ้านคนอ่ืน(บางขัน้)ให้คนในครอบครัว  เรา
เติบโตขึน้ไปในสายอาชีพการงานและก้าวกลบัมาอยูก่บัเราในจดุท่ีสงูขึน้ 

ความคิดเห็นท่ีผมเขียนมาทัง้หมดนีอ้าจจะขดักบัความรู้สึก ของคนท างานบางคนหรือ
ผู้บริหารบางองค์กร ก็ต้องขออภยัด้วยนะครับ ผมเพียงแตพ่ยากรณ์แนวโน้มของการบริหารคนใน
อนาคตจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนั เท่านัน้ ผมมีความเช่ือมัน่ว่าถ้าเราสามารถรู้ว่าพนกังาน
คิดอะไร ท าอะไรและก าลงัจะท าอะไรต่อไป แล้วเราใช้แนวคิดท่ีเป็นหุ้นส่วนชีวิตของเขา  (Life 
Partner) เหมือนกบัการท่ีเราสอนให้พนกังานเป็นหุ้นสว่นธุรกิจ (Business Partner) เราจะได้อะไร
มากกว่าท่ีคิด ยิ่งเรามีส่วนในการร่วมในความส าเร็จของเรามากเท่าไหร่  องค์กรจะได้รับ
ผลตอบแทนในระยะยาวมากยิ่งขึน้เท่านัน้ ทัง้ในแง่ของการเติบโตขององค์กร ภาพพจน์ขององค์กร 
เครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเราเอง 
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สรุป 
การก าหนดยุทธศาสตร์เป็นกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ท่ีต่อเน่ืองจากการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อม ซึง่เป็นรากฐานท่ีส าคญัตอ่ความส าเร็จของการด าเนินงานเชิงยทุธศาสตร์ในแตล่ะ
องค์การ โดยจะเร่ิมต้นจากากรก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การท่ีมักจะกล่าวถึงใน 4 ลกัษณะ 
ได้แก่ (1) วิสยัทศัน์ หมายถึงภาพหรือทิศทางในอนาคตของธุรกิจ ซึง่เกิดจากการตอบค าถามว่า 
‚เราต้องการให้องค์การเป็นอย่างไรในอนาคต‛ (2) ภารกิจ หมายถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ขององค์การ ซึง่เกิดจากการตอบค าถามว่า ‚เราท าธุรกิจอะไร‛ (3) เป้าหมาย หมายถึง
จดุมุ่งหมายท่ีเป็นรูปธรรมขององค์การ ซึง่มกัจะเก่ียวข้องกบัการอยู่รอด การเจริญเติบโต และการ
ท าก าไร (4) วตัถปุระสงค์ หมายถึง สิง่ท่ีองค์การต้องการจะบรรลภุายใต้ก าหนดเวลาที่แน่นอน 

โดยปกติผู้ก่อตัง้ และผู้บริหารระดบัสงูขององค์การ จะเป็นผู้ก าหนดภารกิจของหน่วยงาน
โดยก าหนดว่า ‚องค์การจะอยู่ในอตุสาหกรรมใดและก าลงัประกอบธุรกิจอะไร‛ การระบขุอบเขต
การด าเนินงานขององค์การจะเป็นเร่ืองส าคญั ไม่ใช่ก าหนดกนัแบบขอไปที โดยต้องก าหนดให้มี
ขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป ซึ่งในการก าหนดภารกิจมักจะต้องระบุ
รายละเอียดส าคญั 9 ประการ คือ ลกูค้า ผลิตภณัฑ์ ตลาด ปรัชญา การอยู่รอด การเจริญเติบโต  
และการท าก าไร แนวความคิดตอ่ตนเอง บคุลากร เทคโนโลยี และภาพลกัษณ์ 

การก าหนดเป้าหมายเป็นการแปรรูปภารกิจให้อยู่ในรูปของจดุมุ่งหมายในการด าเนินงาน
ท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนและเฉพาะเจาะจง โดยท่ีทิศทางและภารกิจขององค์การจะถกูถ่ายทอดเป็น
เป้าหมายการด าเนินงานท่ีสามารถวัดได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีลักษณะส าคัญ
ดังต่อไปนี ้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ต้องใช้ความพยายามในการด าเนินงาน มีเง่ือนไขเวลา มี
เหตผุล สร้างความเข้าใจร่วมกนั และสามารถวดัได้ 

การก าหนดยทุธศาสตร์เป็นงานส าคญัของผู้บริหารระดบัสงูและทีมงาน เพราะเป็นงานท่ี
ละเอียดอ่อนเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงานและการด า รงอยู่ขององค์การ โดยอาศัยความรู้ 
ประสบการณ์ และความเข้าใจในสภาพความเป็นไปของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งสามารถ
ก าหนดยทุธศาสตร์ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ยทุธศาสตร์ระดบัองค์การ ยทุธศาสตร์ระดบัธุรกิจ และ
ยทุธศาสตร์ระดบัหน้าท่ี ซึง่มีระดบัรายละเอียดและขอบเขตการด าเนินงานตา่งกนั 
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การบริหารจัดการ 
 

ในปัจจุบนัหน่วยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ใช้การบริหารจดัการ 
(Management/ Administration) ในการขบัเคลื่อนภารกิจขององค์การ มุ่งสูว่ตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ โดยใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน (Man) เงิน/งบประมาณ (Money) สถานท่ี/วสัด/ุอปุกรณ์/
เทคโนโลยี (Material) และการจดัระบบการท างาน (Management) ในการด าเนินภารกิจหลกั 4 
อย่างคือ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการ
ควบคมุ (Controlling) เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์หลกัขององค์การ โดยผู้ปฏิบัติคือ คนด าเนินการ
จัดระบบการท างาน ภารกิจบรรลุวตัถุประสงค์ซึ่งการบริหารจัดการนีมี้ประเด็นส าคญัท่ีจะต้อง
ศกึษาเพื่อความเข้าใจอยา่งครอบคลุมอยา่งน้อย 8 ประเด็นหลกัดงัตอ่ไปนี ้

แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการบริหาร109 ก่อนอ่ืนควรท าความเข้าใจแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบั
การบริหาร กลา่วคือ สืบเน่ืองจากมนษุย์เป็นสตัว์สงัคม (Social animal) ซึง่หมายถึงมนษุย์โดย
ธรรมชาติย่อมอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ไมอ่ยูอ่ยา่งโดดเด่ียว แตอ่าจมีข้อยกเว้นน้อยมากท่ีมนษุย์อยู่โดด
เดี่ยวตามล าพงัเช่น ฤษี การอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่ของมนษุย์อาจมีได้หลายลกัษณะ หลายระดบั และ
เรียกแตกต่างกนัเป็นต้นว่า ครอบครัว (family) เผ่า (tribe) ชุมชน (community) สงัคม (society) 
ประเทศ (country) ประเทศในภมูิภาค (regional country) สหประชาชาติ (United Nations 
Organization) หรือประชาคมโรค (world community) เม่ือมนุษย์รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็น
ธรรมชาติท่ีในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้น ากลุ่ม” รวมทัง้มี “การด าเนินงาน การปฏิบตัิงาน หรือการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความสุข สภาพเช่นนีไ้ด้มี
วิวฒันาการตลอดมา จนเกิดการรวมกลุม่กนัมากขึน้ และมีขนาดใหญ่ขึน้ โดยผู้น ากลุม่ขนาดใหญ่ 
เช่น ในระดบัประเทศของภาครัฐ อาจเรียกว่า ผู้บริหาร ขณะท่ีการด าเนินงาน การปฏิบตัิงาน หรือ
การควบคมุดแูลกนัภายในกลุ่มของภาครัฐนัน้ อาจเรียกว่าการปกครอง การบริหารราชการ การ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น ในเวลาเดียวกัน ย่อมต้องมีการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน หรือการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มหรือภายในหน่วยงานของ
ภาคเอกชน ซึง่อาจเรียกวา่ การควบคมุดแูล การบริหารงาน การจดัการ หรือการบริหารจดัการ เกิด
ควบคู่ไปกับภาครัฐด้วย ด้วยเหตุผลเช่นนี ้มนุษย์จึงไม่หลีกเลี่ยงจากการบริหารทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ง่ายและท าให้กลา่วได้วา่ท่ีใดมีประเทศท่ีนัน่ยอ่มมีการบริหาร 

                                                 
109 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบตวัชีว้ัด (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์โฟร์เพซ, 2554), 2-3. 
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ความหมายของการบริหารจัดการ 
สมพงศ์ เกษมสิน มีความเห็นว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอา

ทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วสัดสุิ่งของ และการจดัการ มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช่น POSDCoRB Model ให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ110  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2545 มีความเห็นว่า การบริหารในฐานะท่ีเป็น
กระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิด
จากแนวคิดของ ลเูทอร์ กลูิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) 
ประกอบด้วยขัน้ตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ 
(Organizing) การบริหารงานบคุคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการ
บริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การบงัคบัการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคมุงาน (Controlling) หรือรวมเรียกวา่ พอคค์ (POCCC) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2549 ค าว่า การบริหาร (administration) มีรากศพัท์มา
จากภาษาลาติน ‚administatrae‛ หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การ
บริหารมีความสมัพนัธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกบัค าว่า ‚minister‛ ซึง่หมายถึง การรับใช้หรือ 
ผู้ รับใช้ หรือผู้ รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดัง้เดิมของค าว่า administer หมายถึง การ
ติดตามดแูลสิ่งตา่งๆ111  

เฮอร์เบร์ิต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กลา่วถึงการบริหารวา่หมายถึง กิจกรรมท่ี
บคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ร่วมกนัด าเนินการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์112  

เฟรดเดอร์ริค ดบับลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า 
งานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลกัเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดย

                                                 
110 สมพงศ์ เกษมสนิ, การบริหาร, พิมพ์ครัง้ท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 

2523), 13-14. 
111 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เร่ืองเดยีวกนั, 29-31. 
112 Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York : Macmillian, 1947),3. 
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รอบคอบ ทัง้นี ้ เพื่อให้มีวิธีท่ีดีท่ีสดุในอนัท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึน้เพื่อ
ประโยชน์ส าหรับทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง113  

ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กลา่วว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการ
ท างานให้บรรลเุป้าหมายร่วมกบัผู้ อ่ืน การท างานตา่งๆ ให้ลลุว่งไปโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายใน
สภาพองค์การท่ีกล่าวนัน้ ทรัพยากรด้านบคุคลจะเป็นทรัพยากรหลกัขององค์การท่ีเข้ามาร่วมกนั
ท างานในองค์การ ซึง่คนเหล่านีจ้ะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวตัถอ่ืุนๆ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ วตัถดุิบ 
เงินทนุ รวมทัง้ข้อมลูสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความ
พอใจให้กบัสงัคม114  

สรุปจากความหมายของนกัวิชาการทัง้หลาย สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐน ามาใช้ เพื่อน าไปสู่
วตัถปุระสงค์หรือจดุหมายปลายทางท่ีได้ก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ ค าวา่ การบริหาร เป็นค าท่ี
นิยมใช้ในการบริหารภาครัฐโดยหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การบริหารน าไปใช้กนัอย่าง 
กว้างขวางอย่างน้อยใน 6 หน่วยงานซึ่งจดัแบ่งตามวตัถปุระสงค์หลกัของการจดัตัง้หน่วยงาน 
ได้แก่ การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานท่ีไม่สงักดัภาครัฐ 
หน่วยงานระหว่างประเทศ หน่วยงานท่ีเรียกว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานภาค
ประชาชน  
 
ความหมายของการจัดการ  

การจดัการ (management) นิยมใช้ในหน่วยงานและบคุลากรของภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 
และภาคอตุสาหกรรม มีนกัวิชาการให้ความหมายของการจดัการ ไว้ดงันี ้ 

สมคิด บางโม เห็นวา่ การจดัการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วสัด ุอปุกรณ์ขององค์การ
และนอกองค์การเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 

                                                 
113 Frederick W. Taylor, อ้างถึงใน การบริหาร. พิมพ์ครัง้ท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วฒันาพาณิช, 2523), 27. 
114 Peter F. Drucker, อ้างถงึในสมพงศ์  เกษมสนิ, การบริหาร. พิมพ์ครัง้ท่ี 7 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2523), 6. 
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(1) การจดัการเป็นศิลปะในการใช้คนท างาน (2) การจดัการต้องอาศยั ปัจจยั พืน้ฐาน คือ คน เงิน 
และวสัดอุปุกรณ์ (3) การจดัการเป็นการด าเนินงานของกลุม่คน115  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลา่วว่า การจดัการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้เพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสงูสดุ (maximum 
profits) ส าหรับผลประโยชน์ท่ีจะตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถปุระสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by 
product) เม่ือเป็นเช่นนี ้ จึงแตกต่างจากวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้หน่วยงานภาครัฐ ท่ีจดัตัง้ขึน้
เพื่อให้บริการสาธารณะทัง้หลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทกุวนันีห้รือ
อาจเรียกว่า การบริหารจดัการ (management administration) เก่ียวข้องกบัภาคธุรกิจมากขึน้ 
เช่น การน าแนวคิดผู้บริหารสงูสดุ หรือ ซีอีโอ (chief executive officer) มาปรับใช้ในวงราชการ 
การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไม่จ าเป็น การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิราชการ 
และการจงูใจด้วยการให้รางวลัตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐได้เปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับสมัปทานจากภาครัฐ116  

แฮร์โรลด์ คนูตซ์ (Harold Koontz) ให้ความหมายของการจดัการ หมายถึง การ
ด าเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้โดยอาศยัปัจจยัทัง้หลาย ได้แก่ คน เงิน วสัดสุิ่งของ เป็น
อปุกรณ์การจดัการนัน้117  

เออร์เนสต์ เดล (Ernest Dale) กลา่วไว้วา่ การจดัการ คือ กระบวนการจดัองค์การและ
การใช้ทรัพยากรตา่งๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า118  

ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ให้ความหมายว่า การจดัการ คือ ศิลปะในการ
ท างานให้บรรลเุป้าหมายร่วมกบัผู้ อ่ืน119  

                                                 
115 สมคิด บางโม, หลักการจัดการ, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์ดี 

จ ากดั, 2539), 29. 
116 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เร่ืองเดยีวกนั, 2549, 29-31. 
117 Harold Koontz, อ้างถงึในสมพงศ์  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครัง้ท่ี 7 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2523), 6. 
118 Ernest Dale, อ้างถึงใน สมคิด บางโม, หลักการจัดการ, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์ด ีจ ากดั, 2539), 29. 
119 Peter Drucker, อ้างถึงในสมพงศ์  เกษมสนิ, การบริหาร, พิมพ์ครัง้ท่ี 7 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2523), 6. 
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เฟร็นช และ ซาวอด (French and Saward) ให้ความหมายของการจดัการไว้ ว่าการ
จดัการ คือ กระบวนการ กิจกรรม หรือการศกึษาเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีในอนัท่ีจะเช่ือมัน่ได้ว่า 
กิจกรรมตา่งๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง หน้าท่ีในอนัท่ีจะสร้างและรักษาไว้ซึง่สภาวะท่ีจะเอือ้อ านวยตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ด้วย
ความพยายามร่วมของกลุม่บคุคล120  

มิเชล เอ. ฮิทท์ และคณะ (Michael A. Hitt et al) ในปี ค.ศ. 1979 ได้ให้ความหมาย
การจดัการ  การจดัการ คือ การประสมประสานทรัพยากรตา่งๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปเพื่อ
บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้อยา่งมี ประสิทธิผลและประสทิธิภาพ121  

ธงชยั สนัตวิงษ์ กลา่วถงึ ลกัษณะของงานบริหารจดัการไว้ 3 ด้าน คือ  
1.1 ในด้านท่ีเป็นผู้น าหรือหวัหน้างาน งานบริการจดัการ หมายถึง ภาระหน้าท่ีของบคุคล

ใดบคุคลหนึง่ท่ีปฏิบตัิตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
1.2 ในด้านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท า งานบริหารจดัการ หมายถึง การจดัระเบียบ

ทรัพยากรตา่งๆในองค์การ และการประสานกิจกรรมตา่งๆ เข้าด้วยกนั  
1.3  ในด้านของความรับผดิชอบ งานบริหารจดัการ หมายถึง การต้องท าให้งานตา่งๆ 

ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี ด้วยการอาศยับคุคลตา่งๆ เข้าด้วยกนั122  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ มีความเห็นว่าการบริหารจัดการในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ หรือ

กระบวนการบริหารจดัการ เกิดได้จากหลายแนวคิด  เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB)  เกิดจาก
แนวคิดของลเูทอร์ กลูิค (Luther Gulick) และลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด้วย
ขัน้ตอนการบริหารจดัการ 7 ประการได้แก่ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) 
การจดัการคน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ
รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารจดัการตาม
แนวคิดของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการได้แก่การวางแผน (Planning) 
การจดัองค์การ (Organizing) การบงัคบัการ (Commanding) การบงัคบัการ(Coordinating) และ

                                                 
120 Derek French and Saward Heather, Dictionary of Management (Second 

Edition, Aldershot : Gower, 1983), 10.  
121 Michael A. Hitt et al., Effective Management (West Pub Co. 1979), 10. 
122 ธงชยั สนัตวิงษ์, 2543 : 21-22. 
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การควบคมุงาน (Controlling) รวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC)123 และได้กลา่วไว้อีกว่า การบริหาร
จดัการการบริหารการพฒันา (development administration) การบริหารการบริการ (service 
administration) ความหมายใกล้เคียงกนัท่ีเห็นได้อย่างชดัเจน 3 ส่วน คือหนึ่ง ล้วนเป็นแนวทาง
หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐน ามาใช้ในการปฏิบตัิ
ราชการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สองมีกระบวนการบริหารงานท่ี
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนคือการคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การด าเนินงาน 
(acting) และการประเมินผล (evaluating) และสาม มีจดุหมายปลายทาง คือการพฒันาไปใน
ทิศทางท่ีเจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คงเพิ่มขึน้ รวมทัง้ท าให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้124  

จากความหมายของการบริการจดัการ (Management/ Administration) และการบริการ
การพฒันา (Development Administration) จะเห็นได้ว่าทัง้ 2 ภารกิจหลงั กิจกรรมนัน้เป็นไปเพื่อ
ขบัเคลื่อนให้องค์การมุ่งไปข้างหน้า ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ท่ีวตัถปุระสงค์หลกัขององค์การ ซึง่จะท าให้
องค์การมีความเข้มแข็งและสามารถแบง่บนัได้กบัองค์การอ่ืนหากจ าเป็น 

สรุป จากความหมายของนกัวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่า การจดัการ หมายถึง การ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานน ามาใช้  เพื่อน าไปสู่
วตัถปุระสงค์หรือจดุหมายปลายทางท่ีได้ก าหนดไว้ ค านีส้ว่นใหญ่ใช้ในหน่วยงานและบคุลากรของ
ภาคเอกชน แตท่กุวนันี ้ได้มีการน าค านีม้าปรับใช้ในการบริหารภาครัฐด้วย125  

 
ความหมายของการบริหารการพัฒนา  

การบริหารการพฒันา (development management) นิยมใช้ในหน่วยงานและบคุลากร
ของภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลกัในการจัดตัง้หน่วยงานเพื่อให้บริการสาธารณะทัง้หลายแก่
ประชาชน ก่อนท่ีจะใช้ ‚การด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานท่ีหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
น ามาใช้เพื่อน าไปสู่จดุหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้‛ ท่ีเรียกว่า การบริหารการพฒันา นัน้ มีค า
หลายค าท่ีรัฐบาลหลายยคุสมยัได้น ามาใช้ เช่น การบริหารราชการ การบริหารราชการแผ่นดิน การ
บริหารภาครัฐ การบริหาร จากนัน้ จึงใช้ค าว่า การบริหารการพฒันา ในสมยัจอมพล ถนอม กิตติ
ขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2509 โดยเฉพาะเม่ือมีการจดัตัง้สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (National Institute of Development Administration หรือ NIDA) และตอ่มา ได้เปิดสอน

                                                 
123 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เร่ืองเดยีวกนั, 39. 
124 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เร่ืองเดยีวกนั, 5. 
125 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เร่ืองเดยีวกนั, 13. 
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หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารการพัฒนาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พระราชบัญญัติ
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509) และถึงแม้บางคนมีความเห็นว่า ประเทศไทยได้
ผ่านพ้นสภาพท่ีเป็นประเทศด้อยพฒันาหรือประเทศก าลงัพัฒนามาแล้ว และก าลงัจะก้าวไปสู่
สภาพของประเทศท่ีพฒันาแล้วหรือประเทศท่ีมีเทคโนโลยีสงูก็ตาม แตแ่นวคิดเก่ียวกบัการพฒันา 
ยงัไมห่มดสิน้ไปได้ เพราะในสภาพความเป็นจริง ทกุประเทศรวมทัง้ประเทศไทยยงัคงมีการพฒันา
อยู่ตลอดเวลาตราบใดท่ีการพฒันายงัมีความหมายครอบคลมุถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพท่ีดี
ขึน้ (change for the better) ด้วย126  

การบริหารการพฒันา ตรงกบัภาษาองักฤษว่า development administration หรือ 
administration of development จากการศึกษาแนวคิดและความหมายของการบริหารการ
พฒันาทัง้ของตา่งประเทศและของไทยรวมกนั เร่ิมจากการน าเสนอข้อความท่ีแสดงแนวคิด และ/
หรือ ความหมายของการบริหารการพฒันาของนกัวิชาการต่างประเทศและของไทย  ตามล าดบั 
จากนัน้จงึสรุปไว้ดงันี ้

จอร์จ เอฟ. แก้นท์ (George F. Gant) อธิบายแนวคิดและความหมายของการบริหารการ
พฒันา (development administration) ว่าการบริหารการพฒันาเป็นค าท่ีให้ความส าคญักบั
หน่วยงาน ระบบการจดัการ และกระบวนการตา่งๆ ซึง่รัฐบาลจดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการพฒันา พร้อมกนันี ้ การบริหารการพฒันายงัเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลท่ี
ก าหนดให้เก่ียวข้องกบัปัจจยัต่างๆ ของการพฒันาเพื่อท าการเช่ือมโยง และท าให้วตัถปุระสงค์
ทางด้านสงัคม และเศรษฐกิจของชาติประสบผลส าเร็จ นอกจากนีก้ารบริหารการพฒันายงัช่วย
ปรับให้ระบบราชการ และบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานราชการตา่งๆ ตอบสนองตอ่การพฒันาอีก
ด้วย ดงันัน้ การบริหารการพฒันาจึงหมายถึง การบริหารนโยบาย แผนงาน และโครงการตา่งๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการพฒันา127  

การบริหารการพฒันาของแก้นท์ แบง่เป็น 2 สว่น คือ ‚การบริหารงานภายใน (internal 
administration) หมายถึงวา่การบริหารงานใดๆ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจดัให้มีองค์การบริหารงาน
นัน้ๆ สามารถเป็นกลไกการบริหารท่ีดีเสียก่อน จึงจ าเป็นจะต้องจดัการภายในองค์การให้ดีให้มี
ประสิทธิภาพท่ีสดุซึง่อาจท าได้ด้วยการจดัองค์การการบริหารงานบคุคลงานคลงั งานวางแผน การ
ตดัสินใจ ฯลฯ อนัเป็นสาขาย่อยของรัฐประศาสนศาสตร์ให้ดีท่ีสดุ สว่นการบริหารงานภายนอก 

                                                 
126 เร่ืองเดียวกนั. 
127 George F. Gant, Development Administration: Concepts, Goals, Methods 

(Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1979), 20. 
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(external administration) ครอบคลมุถึงเร่ืองตา่งๆ ท่ีหน่วยงานนัน้ติดต่อกบัปัจจยันอกทัง้หมด 
ทัง้นีด้้วยการท่ีค้นพบว่า ในการบริหารงานนัน้ มิใช่แตจ่ะมุ่งถึงประสิทธิภาพของการบริหารภายใน
องค์การอย่างเดียว เพราะองค์การมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของตนให้เป็นผลส าเร็จอย่างดี
ท่ีสดุ ซึง่หมายถึงว่า นอกเหนือไปจากการจดัการภายในท่ีดีแล้ว ยงัต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
หาลูท่างท่ีดีติดตอ่กบัปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ให้ปัจจยัเหลา่นัน้มาร่วมมือกบัองค์การของตน เพื่อช่วย
ให้งานท่ีได้รับมอบหมายสมัฤทธิผล ความสามารถในเชิงบริหารขององค์การท่ีจะบริหารปัจจยั
ภายนอกนี ้ มีผลเก่ียวกบัความเป็นตายขององค์การส่วนมาก เพราะองค์การบริหารต้องมีส่วน
ปฏิบตัิการติดตอ่กบัคนหรือปัจจยัภายนอกอื่นๆ ด้วยกนัแทบทัง้นัน้128  

เออร์วิง สเวิดโลว์ (Irving Swerdlow) อธิบายว่า การบริหารการพฒันา หมายถึง การ
บริหารในประเทศท่ียากจนหรือประเทศด้อยพฒันาทัง้หลาย ทัง้นีเ้พราะการบริหารราชการใน
ประเทศด้อยพฒันาย่อมมีความแตกตา่งกนักบัการบริการราชการในประเทศท่ีพฒันาแล้ว  ซึง่อาจ
พิจารณาและสงัเกตเห็นได้จากลกัษณะของความแตกตา่งกนัหลายแง่หลายมมุ  อาทิ พิจารณา
จากลกัษณะ และแบบแผนของการบริหาร บทบาทของรัฐบาลและบทบาทของข้าราชการ เป็น
ต้น129 และยงัได้กล่าวอีกว่า ประเทศท่ียากจนทัง้หลายมีลกัษณะพิเศษหลายประการซึ่งท าให้
รัฐบาลต้องมีบทบาทแตกตา่งกนั ลกัษณะนีแ้ละบทบาทของรัฐดงักลา่ว ท าให้การท างานของนกั
บริหารมีลกัษณะแตกตา่งออกไป ในท่ีใดก็ตามท่ีมีความแตกตา่งนัน้อยู่ การบริหารรัฐกิจจะต้องถือ
ได้หรือเรียกได้วา่เป็นการบริหารการพฒันา130  

เมิร์ล เฟนสอด (Merle Fainsod) ได้ให้แนวคิดหรือความหมายของการบริหารการพฒันา
ว่า โดยปรกติ การบริหารการพฒันาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างกลไกเพื่อการวางแผนให้เกิดความ
เจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ การระดมและจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดการแผ่ขยายรายได้ของชาติ131 
จะเห็นได้ว่า การบริหารการพฒันาตามความคิดของ เฟนสอด นัน้ เก่ียวข้องอย่างมากกบัการ
พฒันาทางด้านเศรษฐกิจ  

                                                 
128 อมร รักษาสตัย์, การปฏิรูปการเมืองคอนสติติวชันแนลลิสม์ทางออกของ

ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ส านกันโยบายศกึษา, 2539), 22. 
129 Irving Swerdlow, Development Administration: Concepts and Problems 

(Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1963), Ix-xii. 
130 Ferrel Heady, Public Administration: A Comparative Perspective (New Jersey: 

Prentice Hall, Inc.,1966), 270. 
131 Irving Swerdlow (ed.), เร่ืองเดมิ, 27-28. 
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พอล มิวโดส์ (Paul Meadows) อธิบายวา่ การบริหารการพฒันาถือได้วา่เป็นการจดัการ
ทางภาครัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐท่ีก าหนดไว้ นกับริหารการพฒันาจงึเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการน าการเปลี่ยนแปลง132  

แฮร์ร่ี เจ. ฟรายด์แมน (Harry J. Friedman) อธิบายว่า การบริหารการพฒันา 
ประกอบด้วยปัจจยั 2 อย่าง คือ (1) การปฏิบตัิงานตาม แผนงานต่างๆ ท่ีได้ก าหนดไว้เพื่อ
ก่อให้เกิดความทนัสมยั (Modernity) (2) การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในระบบบริหารเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานตามแผนงานตา่งๆ ดงักลา่ว133  

จอห์น ดี. มอนโกเมอร่ี (John D. Montgomery) นกัวิชาการชาวอเมริกนั กลา่วว่า การ
บริหารการพฒันาเป็นเร่ืองของการปฏิบตัิตามแผนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสงัคมของ
รัฐ โดยปรกต ิจะไมเ่ก่ียวข้องกบัความพยายามเพิ่มความสามารถทางการเมือง134  

เอ็ดเวิร์ด ดบับลิว. ไวด์เนอร์ (Edward W. Weidner) กลา่วไว้ว่า การบริหารการพฒันา 
หมายถึง การปรับมรรควิธี (means) ของการบริหารให้เข้ากบัจุดมุ่งหมายตา่งๆ ของแผนงานของ
รัฐบาล ซึง่ก่อนอ่ืน ต้องทราบถึงความต้องการของ รัฐบาลว่ามีจดุมุ่งหมายในการพฒันาอย่างไร
ก่อน แล้วจงึน าการบริหารมาช่วยปฏิบตัิการให้ส าเร็จผลตามความมุง่หมายนัน้135  

นอกจากนี ้ ไวด์เนอร์ ได้แบง่การบริหารการพฒันา เป็น 2 สว่น คือ กระบวนการ และ
ความรู้ทางวิชาการ (area of study) สว่นท่ีเป็นกระบวนการนัน้ ไวด์เนอร์ มีความเห็นวา่การบริหาร
การพฒันาเป็นกระบวนการบริหารงานของรัฐบาล ท่ีน าองค์กรไปสู่การประสบความส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ซึง่วตัถปุระสงค์ดงักลา่วได้ถกูก าหนดโดย ผู้ มี
อ านาจหน้าท่ีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง สว่นท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการ ไวด์เนอร์ มองว่า การบริหารการ
พฒันาเป็นเร่ืองของการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการ  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารรัฐกิจท่ีมุ่ง

                                                 
132 Paul Meadows, เร่ืองเดมิ, 86. 
133 Harry J. Friedman, Development Administration in Asia (Durham, North 

Carolina: Duke University Press, 1970), 254. 
134 John D. Montgomery and William J. Siffin, Approaches to Development: 

Politics, Administration and Change (New York: McGraw-Hill Books Company, 1966), 
259. 

135 อมร รักษาสตัย์, พัฒนา พัฒนาศาสตร์ และรัฐประศาสนพัฒนา, 405. 
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แสวงหา ความรู้ในเร่ืองบางเร่ือง และเร่ืองดงักล่าวจะเป็นท่ียอมรับกนัได้มากน้อยเพียงใดนัน้ 
ยอ่มขึน้อยูค่วามศรัทธาของบคุคล กลุม่บคุคลและประเทศนัน้ๆ136  

เฟรด ดบับลิว. ริกส์ (Fred W. Riggs) มีความเห็นวา่การบริหารการพฒันามีความหมายท่ี
ส าคญั 2 ประการ คือ การบริหารการพฒันาหมายถึง (1) การบริหารแผนงานพฒันา 
(development programs) ทัง้หลายด้วยวิธีการตา่งๆ ขององค์การขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หน่วยงานของรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดขึน้ซึ่งสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของการพฒันา (developmental objectives) การเสริมสร้างสมรรถนะของการ
บริหาร137  

ริกส์ ยงัมีความเห็นว่า การบริหารการพฒันาไม่เพียงแต่ครอบคลมุถึงการบริหารแผนงาน
พฒันาตา่งๆ ของหน่วยงานรัฐบาลให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการพฒันาเท่านัน้ แตห่มายความรวม
ไปถึงการเพิ่มสมรรถนะของการบริหารด้วย ซึง่หมายความว่า การบริหารการพฒันาจะสมบรูณ์ได้
นัน้ จะต้องค านงึถึงสมรรถนะของการบริหาร คือ ต้องท าให้เข้มแข็งขึน้ด้วย และเม่ือการบริหารงาน
มีสมรรถนะเพิ่มมากขึน้ ก็จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้การพฒันาบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้
ได้ ความคิดเห็นของ ริกส์ ดงักลา่วนีเ้ป็นการให้ความหมายของการบริหารการพฒันาท่ีครอบคลมุ
เร่ืองการพฒันาการบริหารหรือเพิ่มพนูสมรรถนะของระบบบริหารด้วย138  

ช ู เช็ง ส ู (Shou-Sheng Hsueh) เป็นนกัวิชาการเชือ้สายจีน อธิบายว่า การบริหารการ
พฒันามิใช่การบริหารชนิดใหม่ ซึง่แยกออกมาจากการบริหารรัฐกิจ ในความหมายอย่างกว้าง แต่
การบริหารการพฒันาเป็นการบริหารท่ียดึจดุมุ่งหมาย (goal-oriented) เป็นหลกัและต้องการท่ีจะ
เน้นหนกับทบาทเฉพาะอย่างของการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทท่ีเก่ียวกบัการบริหารเพื่อ
การพฒันา (administration for development)139  

ฮนั บีน ลี (Hahn-Been Lee) นกัวิชาการชาวเกาหลีใต้กลา่วว่า การบริหารการพฒันาเป็น 
การเพิ่มสมรรถนะ (capability) ของระบบบริหารท่ีจะรับมืออย่างไม่หยดุยัง้กบัปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิด

                                                 
136 Edward W. Weidner, Papers in Comparative Administration (Ann Arbor, 

Michigan: The University of Michigan, 1962), 98-100. 
137 Fred W. Riggs, Frontiers of Development Administration (Durham, North 

Carolina: Duke University Press, 1970), 6-7. 
138 ปฐม มณีโรจน์, ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาการบริหาร 

(กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 2518),  5. 
139 Shou-Sheng Hsueh, อ้างถึงใน Edwar W. Weidener, 339-340. 
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จากการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ทัง้นีเ้พื่อให้บรรลจุดุหมายปลายทางในการสร้างความก้าวหน้า
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม140  

โจเซ่ เวลโลโซ อบวูา (Jose Veloso Abueva) นกัวิชาการชาวฟิลิปปินส์ ‚มีข้อสนันิษฐาน 
(assumption) ว่าการบริหารการพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารแผนงานพฒันาตา่งๆ ท่ี
ประสบผลส าเร็จได้นัน้เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาการบริหาร  (administrative 
development)141  

ดงันัน้ การบริหารการพฒันา จึงเป็นการเพิ่มความสามารถของระบบการเมืองหรือของรัฐ
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อด าเนินการตามท่ีได้ร่วมกนัตดัสินใจไว้แล้ว นอกจากนัน้ ยงัได้ให้
ค าจ ากดัความของการบริหารการพฒันาว่า หมายถึง การบริหารแผนงานพฒันาทัง้หลายในด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง รวมทัง้การปรับปรุงแผนงานต่างๆ ขององค์การและการบริหาร
ระบบราชการซึง่เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาชาติ142  

บี. เอส. คาร์นา (B.S. Khanna) นกัวิชาการชาวอินเดียมีความคิดเห็นว่า การบริหารการ
พฒันาเป็นการบริหารท่ีมุ่งด าเนินงานพฒันาในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่ริเร่ิมโดยชน
ชัน้ผู้น าและประชาชนกลุม่ตา่งๆ  

จเูย็น ด ูชวน (Nguyen-Duy Xuan) นกัวิชาการชาวเวียดนามอธิบายว่า การบริหารการ
พฒันา หมายถึง การบริหารบรรดาแผนงานต่างๆ ซึง่เป็นแผนงานท่ีก าหนดขึน้มาเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการสร้างชาติ และเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ-สงัคม 
การบริหารการพฒันาจะประสบผลส าเร็จได้ จะต้องด าเนินงาน 2 ประการ คือ (1) จดัให้มีการ
ฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม และ (2) ปรับปรุงองค์การบริหารทัง้หลายท่ีมีอยู่ และ
จดัตัง้หน่วยงานใหม่ๆ  ขึน้มาเพื่อปฏิบตัิงานตามแผนงานพฒันาตา่งๆ 

อาษา เมฆสวรรค์ ได้กลา่วว่าการบริหารการพฒันาว่าแบง่เป็น 2 ทรรศนะ ตามทรรศนะ
ประการแรกนัน้ ถือว่า การบริหารการพฒันา หรือ Development Administration คือ การ
บริหารงานหรือการบริหารราชการในประเทศด้อยพฒันาท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการพฒันา  ดงัท่ีเขียน
ในภาษาองักฤษ ว่า administration in poor developed countries which are committed to 
development สว่นอีกทรรศนะหนึง่เห็นว่า การบริหารการพฒันา ได้แก่ การบริหารเพื่อการพฒันา

                                                 
140 Hahn-Been Lee, เร่ืองเดียวกนั, 108. 
141 Jose Veloso Abueva, เร่ืองเดียวกนั, 132. 
142 Shou-Sheng Hsueh, เร่ืองเดียวกนั, 341. 
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หรือการบริหารตามโครงการพฒันาของประเทศ หรือ administration in development or 
administration of a program of national development143  

อนนัต์ เกตวุงศ์ มีความเห็นวา่ การบริหารการพฒันาหมายถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
กระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเป็นไปตามนโยบายและแผน ย่อมถือว่าอยู่ในขอบเขตของ
การบริหารการพฒันาทัง้สิน้ โดยมีขอบเขตทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และการ
บริหาร144 ฉะนัน้ การบริหารการพฒันา จงึยอ่มหมายถึง การบริหารของงานพฒันา หรือการน าเอา
โครงการพฒันาด้านตา่งๆ ไปด าเนินการให้บรรลผุลส าเร็จ รวมทัง้การพฒันาการบริหาร หรือการ
ท าให้การบริหารมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึน้ และอาจเขียนเป็นรูปสมการดงันี ้ 

Development Administration (การบริหารการพฒันา) = Administration of 
Development (การบริหารเพื่อการพฒันา) + Development of Administration (การพฒันาการ
บริหาร) หรือ DA = A of D + D of A  

อทุยั เลาหวิเชียร กลา่วว่าการบริหารการพฒันาว่าหมายถึง หน่วยงานทางราชการ หรือ
กระบวนการของรัฐบาลท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อบริหารกิจกรรมให้บรรลเุป้าหมายการพฒันา  กลา่วอีกนยั
หนึ่งก็คือ การบริหารการพฒันาจะช่วยให้กลไกต่างๆ ของรัฐเช่ือมโยงสว่นต่างๆ ของงานพฒันา
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ145 และยงัมีความหมายรวมไป
ถึงการให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมและการควบคมุการบริหารโดยประชาชนหรือผู้ รับบริการ
ด้วย146  

กมล อดลุพนัธุ์ อธิบายถึงความหมายของค าว่าการบริหารพฒันาว่า ‚เม่ือน ามาใช้ใน
ภาษาไทยได้มีผู้บญัญตัิศพัท์ตา่งๆ กนั แตท่ี่เป็นท่ีนิยมกนันัน้ ใช้ค าว่าการบริหารการพฒันาเม่ือ
เป็นการปฏิบตัิการ และใช้ค าว่า พฒันบริหารศาสตร์ หรือ วิชาการบริหารการพฒันา เม่ือเป็นหลกั
วิชาท่ีน ามาใช้เรียนใช้สอนกนัได้ (a field of study)147  

                                                 
143 อาษา เมฆสวรรค์, อ้างถงึใน อมร  รักษาสตัย์ และขตัติยา  กรรณสตู, 270. 
144 อนนัต์ เกตวุงศ์, เร่ืองเดียวกนั, 28-29. 
145 อทุยั เลาหวิเชียร, แนวการศึกษาวิชาการบริหารงานบุคคลในความหมายที่กว้าง 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 2525), 89. 
146 อทุยั เลาหวิเชียร, เร่ืองเดียวกนั, 89. 
147 กมล อดลุพนัธุ์, เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ และสจิุตรา ธนานนัท์ (บรรณาธิการ). การ

บริหารการพฒันา, พิมพ์ครัง้ท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร : แสงจนัทร์การพิมพ์, 2527), 9. 
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ติน ปรัชพฤทธ์ิ อธิบายว่า การบริหารการพฒันา (development administration, 
administration of development, หรือ a of d) หมายถึง การน าเอาความสามารถท่ีมีอยู่ในการ
พฒันาการบริหารมาลงมือปฏิบตัิตามนโยบายแผน แผนงาน หรือโครงการพฒันาประเทศจริงๆ 
เพื่อให้บงัเกิดความเปลี่ยนแปลงตามท่ีได้วางแผนไว้ล่วงหน้า และความเปลี่ยนแปลงตามท่ีได้
วางแผนไว้ลว่งหน้านี ้จะมุ่งความเจริญงอกงามทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศ
อนั จะน าไปสู่การลดความทุกข์ยากของคนทัง้ท่ีอยู่ในองค์การ  และท่ีอยู่ภายนอกองค์การ 
(ประชาชน)148  

ชยัอนนัต์ สมทุวณิช การบริหารเพื่อการพฒันามิใช่จะรวมถึงเฉพาะสมรรถนะท่ีจะเติบโต
และเปลี่ยนแปลงเท่านัน้ แตย่งัหมายถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายอนัสงูสดุของ
การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีกวา่อีกด้วย ดงันัน้ การบริหารการพฒันาจงึมีความเก่ียวพนักบัการบริหารทัง้
ด้านภายในและภายนอก149  
 
การบริหารการพัฒนาของนักวิชาการของต่างประเทศและของไทย  

การบริหารการพฒันา นัน้ เกิดขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1950 โดย จอร์จ เอฟ. แก้นท์ ได้เร่ิมใช้
ความหมายนีใ้นปี ค.ศ. 1955 หรือ ค.ศ. 1956 เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางพืน้ฐานส าหรับการวิจยั
การบริหารและเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส าหรับสถาบนัการศึกษาด้านการพฒันาชนบท  ซึ่ง
ตอ่มาได้จดัตัง้ขึน้ท่ี คามิลลา (Comilla) ในปากีสถานตะวนัออก (บงัคลาเทศ) และท่ีปาชาวา 
(Pashawar) ในปากีสถานตะวนัตก ความหมายเร่ิมแรกของค าว่า การบริหารการพฒันา ของ
แก้นท์ นัน้ ต้องการแสดงให้เห็นถึงข้อแตกตา่งท่ีส าคญัของการบริหารท่ีเน้นการสนบัสนนุ และการ
จดัการส าหรับงานพฒันา กบัการบริหารท่ีเน้นในเร่ืองกฎหมายและความเป็นระเบียบ150  

หากแยกความหมายและแนวคิดการบริหารการพฒันาข้างต้นเป็นข้อๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย
และชดัเจนยิ่งขึน้ การบริหารการพฒันา มีความหมายครอบคลมุลกัษณะส าคญัอยา่งน้อย 12 
ประการ ดงันี ้

                                                 
148 ตนิ ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สามเจริญ

พานิช, 2528),  163. 
149 ชยัอนนัต์ สมทุวณิช, การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (กรุงเทพมหานคร : 

มาสเตอร์เพรส, 2531),  22. 
150 George F. Gant, เร่ืองเดียวกนั, 19-20. 
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หนึ่ง การบริหารการพฒันาเป็นแนวคิด วิธีการ หรือแนวการบริหารจดัการของภาครัฐ
อยา่งหนึง่ท่ีหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐน ามาใช้ในการบริหารราชการ 

สอง เป็นการบริหารเพ่ือการพฒันา หรือการบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการกิจกรรมการพฒันา  
สาม เป็นการพฒันาการบริหารหรือการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน 
ส่ี มีจุดมุ่งหมายหรือวตัถปุระสงค์ (goal or objective) เพื่อการพฒันาหรือการ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีขึน้หรือเจริญขึน้กวา่เดมิ ทัง้นีเ้พื่อผลประโยชน์ของประชาชน 
ห้า เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีได้วางแผน หรือก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า 

(planned change) 
หก เป็นกระบวนการ (process) โดยกระบวนการมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ มีขัน้ตอนในการ

ด าเนินงาน มีการด าเนินงานหรือมีกิจกรรม มีระบบ และถกูกฎหมาย 
เจ็ด เน้นการลงมือปฏิบตัิจริง หรือเน้นกิจกรรมพฒันาตา่งๆ (actions or activities) 
แปด เป็นการบริหารงานราชการทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน ( internal and 

external administration) 
เก้า เป็นการปฏิบตัิงานตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการตา่งๆ (policy, plan, 

program, project) 
สิบ เป็นการปฏิบตัิงานท่ีให้ความส าคญัทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และการ

บริหาร (economic, social, political, and administrative aspects)  
สิบเอ็ด การปฏิบตัิงานต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน (serve people 

needs) 
สบิสอง เป็นการพฒันาเฉพาะด้านเฉพาะเร่ือง (sectoral development)  เช่น พฒันา

เมือง พฒันาชนบท หรือการพฒันาเศรษฐกิจ 
นอกจากนี ้ แม้นกัวิชาการหรือผู้ รู้ท่ีอ้างถึงข้างต้นได้กล่าวถึงแนวคิด และความหมายของ

การบริหารการพฒันาท่ีคล้ายคลงึกนัหรือแตกตา่งกนับ้าง แตไ่ด้ปรากฏชดัเจนว่า นกัวิชาการและ
ผู้ รู้ดงักล่าว โดยเฉพาะนกัวิชาการชาวเอเชีย ได้ให้ความหมายร่วมหรือลกัษณะร่วมท่ีเห็นพ้อง
ต้องกนัหรือคล้าย คลงึกนัไว้ด้วย ลกัษณะร่วมดงักลา่วมี 4 ประการ ได้แก่151  

ประการท่ีหนึง่ การบริหารการพฒันาเป็น ‚การบริหารงานภาครัฐ‛ โดยเป็นวธีิการหนึง่หรือ
แนวทางหนึง่ท่ีหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ น ามาใช้ในท านองเดียวกบัค าวา่ ‚การ
บริหาร งาน‛ หรือ ‚การบริหารจดัการ‛ ซึง่ครอบคลมุการบริหารงานท่ียดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง 

                                                 
151 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เร่ืองเดยีวกนั, 22-23. 
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การด าเนินงานในลกัษณะเป็นเครือข่าย และการผสมผสานกบัแนวการบริหารพฒันาอ่ืน เช่น การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) เป็นต้น ตามความเหมาะสม 

ประการท่ีสอง การบริหารการพฒันาเป็น ‚การบริหารเพื่อการพฒันา‛ (administration of 
development) หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวกับกิจกรรมการพฒันา เช่น การพฒันาเมือง การ
พฒันาชนบท การพฒันาเศรษฐกิจการพฒันารัฐวิสาหกิจ การพฒันาองค์กรตามรัฐธรรมนญู และ
การพัฒนา โครงการทั ง้ นี ้ เ ป็ นการ ใ ห้ความส าคัญกับการปฏิบัติ ก า รห รือ กิ จกร รม 
(action or activity oriented) ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา 

ประการท่ีสาม การบริหารการพฒันาเป็น ‚การพฒันาการบริหาร‛ (development of 
administration) ซึ่งหมายถึง การพฒันาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของหน่วยงาน เช่น 
ปรับปรุงท่ีโครงสร้างอ านาจหน้าท่ี กระบวนการ และตวับคุคล โดยค านงึถึงสภาพแวดล้อมด้วย 

ประการท่ีสี่ การบริหารการพฒันาให้ความส าคญักบั ‚การมีวตัถปุระสงค์ หรือ จุดหมาย
ปลายทาง (goal oriented) เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ‛ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยดึ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง หรือการมีวัตถุประสงค์ท่ีเน้นการอ านวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชน ทัง้นี ้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีขึน้ (change for the better)ไม่ใช่เพื่อการ
รักษาสถานภาพเดมิ (status quo) 
 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
 
‚การบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Management‛  นัน้ถือเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างใหม่ในการ

บริหาร  ซึง่ประเทศในทางตะวนัตกเองก็เร่ิมให้ความส าคญักนัอย่างมาก เม่ือปี พ.ศ. 2535 และได้
ให้ความส าคญักนัอย่างจริงจงัก็เม่ือครัง้ท่ีเกิดเหตกุารณ์ก่อการร้ายถลม่ตกึ  World Trade Center  
เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2541 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งจากเหตกุารณ์ดงักล่าวก็ได้ท าให้เกิด
ต าแหน่งการบริหารขึน้มาใหม่อีกต าแหน่งคือ ‚CRO : Chief  Risk Officer หรือ ผู้น าการบริหาร
ความเสี่ยง‛  ซึง่ปัจจบุนัต าแหน่งดงักล่าวถือเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัและเป็นท่ีต้องการอย่าง
มากในองค์กรชัน้น า   

อย่างท่ีได้กล่าวไป เร่ืองการบริหารความเสี่ยงยงัเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างใหม่ แต่แล้วกลบัมี
ความเห็นว่าในบรรดาเคร่ืองมือการบริหารทัง้หลายไม่ว่าจะเป็น Balance Scorecard : BSC การ
บริหารความรู้ Knowledge Management : KM  หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ  นัน้จริงๆ แล้วเป็นเร่ืองท่ียัง
ค่อนข้างไกลตวั กล่าวคือคนส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยคุ้นเคยเท่านัก แต่หากเปรียบเทียบกับเร่ืองการ
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บริหารความเสี่ยงแล้ว เป็นเร่ืองท่ีเราคุ้นเคยกนัมากกว่า เพียงแต่ระดบั หรือวตัถปุระสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงในแตล่ะเร่ืองอาจจะแตกตา่งกนั  

 
ความหมายความเส่ียง (Risk)  

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไมแ่น่นอนท่ีจะท าให้เราไม่สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์ และในขณะเดียวกนัก็อาจก่อให้เกิดความสญูเสียจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้  

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ส าหรับค าจ ากดัความของค าว่า 
‚การบริหารความเสี่ยง‛ ได้มีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายไว้ ซึ่งก็จะเป็นไปตาม
มมุมองของแตล่ะคน แตค่ าจ ากดัความท่ีคอ่นข้างจะได้รับการยอมรับพอสมควร ก็คือค าจ ากดัของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission : COSO 
(2004) ท่ีได้ให้ความหมายในมิติของ ‚การบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์การ หรือ Enterprise Risk 
Management : ERM‛  ซึง่มีความหมายวา่ 

‚การบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์การ คือ กระบวนการท่ีบคุคลทัว่ทัง้องค์กรได้มี
สว่นร่วมในการคิด  วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ หรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้
การระบแุนวทางในการจดัการความเสี่ยงดงักลา่วให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได้เพื่อช่วย
ให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ‛152   
  เนือ้หาการบริหารความเสี่ยงในระดบัองค์กร ซึ่งจริง ๆ แล้วก็มีหลกัการคล้าย ๆ 
กนักบัการบริหารความเสี่ยงในระดบับคุคลอย่างท่ีผมยกตวัอย่างไว้ข้างต้นนัน่แหละครับ นัน่ก็คือ 
‚เป็นการวางแผนเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต‛ เพียงแต่การบริหาร
ความเสี่ยงในระดบัองค์กรจะมีขัน้ตอนการด าเนินการท่ีเป็นระบบและชดัเจนมากกว่า ประกอบกบั
สภาวะท่ีองค์กรต้องเผชิญกบัความเสี่ยงก็มีมากกว่า เช่น ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกทัง้ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย และเทคโนโลยี เป็นต้น  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วก็จะก่อให้เกิดทัง้โอกาสและในขณะเดียวกนัก็มีความเสี่ยงเกิดขึน้ด้วย  อย่าง
ท่ีได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับว่าค าจ ากัดความของ ‚การบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์การ‛ นัน้มี
ลกัษณะเป็นกระบวนการมิใช่ผลลพัธ์  ดงันัน้ผมจึงขอน าทฤษฎีระบบ (System Theory) มา
ประยกุต์เพื่ออธิบายเร่ืองการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในรูปแบบของกระบวนการ ตามแผนภูมิ
ท่ี 25 ดงันี ้

                                                 
152 ธนรัตน์  แต้วฒันา, คู่มือการบริหารความเส่ียง (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายประกนั

คณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 5-6. 
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การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และ เทคโนโลยี)   

 
      
 
   
 
 
 
 
 
 

จากแผนภมูท่ีิสมมตุิวา่ในองค์กรหนึง่ๆ เราแบง่ระบบตา่งๆ ออกเป็น 3 ระบบ คือ ปัจจยั 
 
แผนภมูิท่ี 25   การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
ท่ีมา : ธนรัตน์  แต้วฒันา, คู่มือการบริหารความเส่ียง (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายประกนัคณุภาพ
การศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 11. 
 

น าเข้า (Input)  กระบวนการ (Process) และ ผลผลิต (Output)  เราจะเห็นได้ว่าการ
บริหารความเสี่ยงนัน้จะเข้ามาเก่ียวข้องกบัในทุกๆ ระบบของกระบวนการบริหารขององค์กร เช่น  
ปัจจยัน าเข้า (Input) ก็อาจจะเป็นมองความเสี่ยงในทางด้านการเงินซึง่ก็จะต้องบริหารความเสี่ยง
ในกระบวนการจดัสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสม  แตห่ากเป็นเร่ืองของกระบวนการ (Process) 
ความเสี่ยงก็มกัจะเป็นเร่ืองของการบริหารโครงการ หรือ การด าเนินงาน เช่น กรณีบริษัท Enron 
ซึง่เป็นบริษัทมีกิจการเก่ียวกบัการค้าพลงังานชัน้น าของโลก มีพนกังานมากกว่า 21,000 คน แต่
ปัจจุบนักลบักลายเป็นบริษัทท่ีล้มละลาย ทัง้ๆ ท่ีเคยเป็นบริษัทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของโลกจาก
การจดัอนัดบัของนิตยสาร Fortune ในปี ค.ศ.2000 โดยมียอดขายปีละ 101,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (เท่ากบักว่าคร่ึงหนึ่งของ GDP ประเทศไทยหรือประมาณเกือบ 4 เท่าของงบประมาณไทย)   
ทัง้นี ้เป็นผลอนัเน่ืองจากกระบวนการบริหารงานของบริษัท Enron มกัจะด าเนินธุรกิจในเชิงรุกท่ี
มกัจะไม่มีสินทรัพย์รองรับ รวมทัง้มีการตกแต่งบญัชี  ซึ่งถือเป็น ‚ความเสี่ยงในการด าเนินงาน
โดยทัว่ไป หรือ Operation Risk‛  และระบบสดุท้ายก็คือ ผลผลิต (Output) กลา่วคือ อาจมีความ

ปัจจยัน าเขา้ 
Input 

การจดัโครงสร้างองคก์ร 
และกระบวนการ 

Process 

ผลผลิต 
Output 

การควบคุม/การบริหารความเส่ียง 
Feedback 
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เสี่ยงท่ีผลผลิตขององค์กรไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคหรือจากสงัคมรอบข้าง ยกตวัอย่างเช่น 
กรณีท่ีมีภาพยนตร์บางเร่ืองท่ีได้ถ่ายท าเสร็จเรียบร้อยแล้วแตไ่ม่ได้รับอนญุาตให้เข้าฉาย ทัง้นี ้อาจ
เน่ืองมาจากภาพยนตร์นัน้ๆ มีเนือ้หาท่ีกระทบต่อความสมัพนัธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน หรือขดัต่อ
ศีลธรรม ประเพณีของสงัคมนัน้ๆ  สิ่งเหล่านีไ้ด้สะท้อนให้เห็นว่า การบริหารความเสี่ยงจึงไม่ได้มี
เพียงมุมมองเฉพาะในเร่ืองการเงินเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงในเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย ดงันัน้การ
บริหารความเสี่ยงจึงไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างสภาพแวดล้อมให้ปราศจากความเสี่ยง แตย่งัเป็นการ
ด าเนินงานให้บรรลผุลตามท่ีวางไว้ภายใต้สภาพความเสี่ยงท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
จดัการกบัความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินงาน  ดงันัน้ การก าหนด
กลยุทธ์ขององค์กร หรือการท่ีเราเลือกจะใช้กลยุทธ์ใดในการด าเนินงานแล้วก็จ าเป็นต้องทราบ
ความเสี่ยงในแตล่ะกลยทุธ์ ซึง่ก็จะสามารถช่วยให้เราเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองค์กรได้ 

ท่ีน่ีเราลองมาดถูึงแนวความคิดของ ‚การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)‛ บ้าง
นะครับอย่างท่ีผมได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าความเสี่ยงจะมีอยู่ในทุกๆ ระบบขององค์กร และใน
ขณะเดียวกันความเสี่ยงก็จะมีหลายมิติ ดงันัน้การบริหารความเสี่ยงจึงต้องมองในภาพรวมของ
องค์กร หรือท่ีเราเรียกว่า ‚การบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์การ หรือ Enterprise Risk 
Management : ERM‛ ซึง่ก็จะมีอยู่ 8 องค์ประกอบ  โดยการบริหารความเสี่ยงจะมีลกัษณะเป็น
ขัน้ตอนตามล าดบัตามแผนภมูิท่ี 26 ดงันี ้
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Monitoring 

Control Activities 

Risk Response 

Risk Assessment 

Event Identification 

Objective Setting 

Internal Environment 
 
 
 
แผนภมูิท่ี 26   ลกัษณะการบริหารความเสี่ยง 
ท่ีมา : ธนรัตน์  แต้วฒันา, คู่มือการบริหารความเส่ียง (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายประกนัคณุภาพ
การศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 16. 
 

จากแผนภมูิดงักลา่วก็สามารถอธิบายในรายละเอียดได้  ดงันี ้
1. ปัจจยัภายในองค์กร (Internal Environment) อาจกล่าวได้ว่า ‚ปัจจยัภายในองค์กร‛ 

ถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัขององค์ประกอบตา่งๆ เพราะจะเป็นเร่ืองของค่านิยม แนวการบริหารงาน
ของผู้น า รวมไปถึงบรรยากาศท่ีจะท าให้บคุลากรในองค์กรควบคมุ และด าเนินภารกิจให้บรรลผุล
ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  หรืออาจจะกล่าวโดยรวมๆ ก็คือวฒันธรรมองค์กรนัน่เอง เพราะ
หากองค์กรใด มีวฒันธรรมท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงก็จะท าให้องค์กรนัน้ๆ 
สามารถบรรลผุลตามเป้าหมายได้ดีกวา่องค์กรท่ีไม่ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยง 

2. การตัง้วตัถปุระสงค์ (Objective Setting)  ส าหรับในองค์ประกอบนีก็้เป็นเร่ืองของการ
ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในแตล่ะระดบั เช่น ระดบัองค์กร (Business unit) 
ระดบักลยทุธ์ (Strategic) หรือ การด าเนินงาน (Operations) เป็นต้น 

Information 
And 

Communication 
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3. การระบเุหตกุารณ์หรือปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ (Event Identification)  ซึง่ก็หมายถึง การ
ระบ ุความเสี่ยงนัน่เอง  ส าหรับองค์ประกอบนีถื้อว่ามีความส าคญัเป็นอย่างมาก ก็เหมือนกบัการ
แก้ไขปัญหาทั่วๆ ไปนั่น ถ้าเราไม่ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริง หรือแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดก็จะท าให้
ปัญหาดงักล่าวไม่คลี่คลาย ในท านองเดียวกนัหากเราไม่สามารถระบุถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด
ขึน้กบัองค์กรได้อย่างถกูต้องก็จะสง่ผลให้องค์กรยงัต้องเผชิญกบัความเสี่ยงนัน้ ๆ อยู่ หรืออาจท า
ให้องค์กรไม่สามารถด าเนินงานภายใต้ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีค้วามเสี่ยงอาจแบง่
ออกได้ 4 ด้าน ดงันี ้คือ 

1) ความเสี่ยงในเชิงกลยทุธ์ (Strategic Risk) ซึง่ก็จะมองในเร่ืองของการเลือกกล
ยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินงานขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) อนันีจ้ะพิจารณาในเร่ืองฐานะทาง
การเงิน  

3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ส าหรับความเสี่ยงในด้าน
นีจ้ะเป็นเร่ืองของรายละเอียดเพราะจะมองในมิตขิองการปฏิบตัิงาน เช่น เร่ืองของเวลา ความ
สญูเสียตา่งๆ หรืออาจกลา่วได้วา่เป็นความเสี่ยงในการด าเนินงานตามโครงการ 

4) ความเสี่ยงในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง (Compliance 
Risk) จะมองในเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น ความเสีย่งของหน่วยงานตอ่การถกูร้องเรียน
จากประชาชน  เป็นต้น 

โดยการแบ่งความเสี่ยงออกเป็นทัง้ 4 ด้าน ก็จะช่วยในเร่ืองของการก าหนดกรอบการ
พิจารณา ทัง้นี ้ก็เพื่อให้เกิดความครอบคลมุในทกุๆ ด้านทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของ
ความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามผมมีหลกัคิดง่ายๆ ในการระบุถึงความเสี่ยงครับ ก็คือ การท่ีรู้ได้ว่า
อะไรคือความเสี่ยงของเรา ก็เพียงต้องตอบค าถามให้ได้ว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้างท่ีเกิดขึน้แล้ว
หน่วยงานหรือผู้น าขององค์กรจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้? เช่น ความเสี่ยงของกลุ่มพฒันาระบบบริหาร ก็
คือ การด าเนินงานตามตวัชีว้ดัของกรมการปกครองไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะท่ีความเสี่ยง
ขององค์กรภาคธุรกิจ คือ การประสบภาวะขาดทนุ  อยา่งนีก็้ถือวา่เป็นความเสี่ยงท่ีหากเกิดขึน้แล้ว
ไม่วา่ผู้น าหรือผู้ปฏิบตัิงานภายในองค์กรจะไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้  ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าความเสี่ยง
จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของงาน อันเป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานและใน
ขณะเดียวกันความเสี่ยงก็ยงัมีระดบัท่ีแตกต่างกันอีกด้วย เช่น ความเสี่ยงขององค์กร กับความ
เสี่ยงของหน่วยงานภายใน ก็จะมีความแตกต่างกันทัง้ในเร่ืองของวตัถุประสงค์และประเภทของ
ความเสี่ยงเพียงแตจ่ะมีลกัษณะท่ียงัเช่ือมโยงซึง่กนัและกนัอยู่ 
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4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ส าหรับองค์ประกอบนีมี้วตัถปุระสงค์อยู่ท่ี
การแปลงข้อมูลดิบ (Data) ท่ีมีอยู่ให้อยู่ในรูปข้อมูลข่าวสาร ( Information) ท่ีสามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจได้  ดงันัน้ หากเราตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีไม่มีความแน่นอนภายใต้
สภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน ก็จะยิ่งท าให้เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึน้  ทัง้นี ้หลกัในการ
วิเคราะห์จะมีอยู ่3 ประเด็น153 คือ 

4.1 การวิเคราะห์ลกัษณะของความเสี่ยง ซึง่ก็จะประกอบไปด้วย 3 ประเด็นยอ่ย คือ 
1) โอกาสท่ีความเสี่ยงจะเกิดขึน้ (Probability) โดยอาจจ าแนกเป็นเป็นระดบั

ตา่งๆ เชน่ สงู ปานกลาง หรือต ่า หรืออาจคิดเป็นคา่ร้อยละของโอกาสท่ีความเสี่ยงนัน้ๆ จะเกิดขึน้ 
ซึง่ควรวิเคราะห์ทัง้จากข้อมลูในอดีตและข้อมลูภายใต้สถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด (scenario 
analysis) 

2) ผลกระทบ (Impact) หรือลกัษณะของความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้หากมีความ
เสี่ยงนัน้ๆ ซึง่ผลกระทบก็จะเป็นเคร่ืองบง่ชีว้า่ความเสีย่งนัน้ๆ มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด  ทัง้นี ้
ควรจะพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้กบัองค์กรและชมุชนท่ีอยูร่อบข้างด้วย 

3) ระยะเวลา (Timeframe) หมายถึง ระยะเวลาท่ีจะต้องด าเนินการส าหรับลด
ความเสี่ยงนัน้ ๆ เชน่ ต้องด าเนินการเร่งดว่น หรือ ไมเ่ร่งดว่น เป็นต้น 

4.2) การจ าแนกกลุม่ (Classifying) ของความเสี่ยง หมายถึงความเสี่ยงประเภทตา่งๆ 
ตามท่ีได้กลา่วเอาไว้ในข้างต้น คือ ความเสี่ยงในเชิงกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial Risk)   ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) และความเสีย่งใน
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Risk) 

4.3) การจดัล าดบัความส าคญั (Prioritize) ของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาดวูา่มีความ
เสี่ยงในเร่ืองใดบ้างท่ีจ าเป็นต้องให้ความส าคญัอยูใ่นล าดบัต้นๆ หรือเป็นความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ
ตอ่การบริหารขององค์กรมากกวา่ความเสีย่งด้านอ่ืนๆ  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) จะเป็นการระบุถึงวิธีการท่ีจะใช้
ตอบสนองความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยทัว่ไปแล้วก็จะประกอบด้วย 4 วิธีการหลกัๆ คือ 

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) ซึง่วิธีการนีถื้อได้วา่เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสดุ เพราะ
เป็นการเลือกท่ีจะไม่รับความเสี่ยงเอาไว้เลย ยกตวัอย่างเช่น หากท่านผู้อ่านมีความคิดท่ีจะลงทนุ
ทางการเงินในรูปแบบประเภทตา่ง ๆ ท่านผู้อา่นเองก็จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทัง้ในเร่ืองต้นทนุกบั

                                                 
153 ธนรัตน์  แต้วฒันา, คู่มือการบริหารความเส่ียง (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายประกนั

คณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 5-9. 
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ผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) รวมถึงความเสี่ยงว่าควรเลือกลงทนุทางการเงินในรูปแบบ
ใดท่ีจะมีผลตอบแทนและมีความเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ เช่น หากท่านมีต้นทุนทางการเงิน
ค่อนข้างจ ากดัอาจเลือกท่ีจะลงทุนกบักองทนุรวมต่างๆ มากกว่าท่ีจะเลือกลงทนุโดยการเก็งก าไร
จากการซือ้หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่จะมีความเสี่ยงท่ีสงูมากกวา่ 

2) การควบคมุความสญูเสีย (reduction) หากท่านผู้อ่านยงัจ าได้ในตอนต้นท่ีผมได้
กลา่วถึงความเสี่ยงประเภทหนึง่ คือ ‚ความเสี่ยงท่ีแท้จริง (pure risk)‛ วา่เป็นความเสี่ยงท่ีมีอยู่โดย
ธรรมชาติ และเราก็ไม่สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ ดงันัน้ การตอบสนองความเสี่ยงในการเลือกใช้
วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) ในความเป็นจริงแล้วอาจท าไม่ได้ ดงันัน้ จึงต้องมีการ
ควบคุมความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอยู่  2 วิธีการในการควบคุมความ
สญูเสียคือ 

วิธีการแรก คอื ‚การป้องกนัการเกิดความสญูเสีย‛ เป็นวิธีการลดความถ่ีของความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ เชน่ การติดตัง้ระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร หรือ การตดิตัง้สายลอ่ฟ้า เป็นต้น  

วิธีการท่ีสอง คือ ‚การควบคุมขนาดของความสูญเสีย‛ เป็นวิธีการควบคุมความ
รุนแรงของความสญูเสียท่ีได้เกิดขึน้แล้ว ยกตวัอย่างเช่น กรณีไข้หวดันกท่ีเกิดขึน้ วิธีการหนึ่งท่ีใช้
ตอบสนองความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ คือ การจ ากดัวงของการแพร่ระบาดโดยการก าจดัสตัว์ปีกในพืน้ท่ีท่ี
มีความเสี่ยงเพื่อป้องกนัไมใ่ห้แพร่ระบาดไปท่ียงัพืน้ท่ีอ่ืน ซึง่น่ีก็ถือเป็นอีกวิธีการหนึง่ในการควบคมุ
ขนาดของความสญูเสีย 

3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (sharing) ส าหรับวิธีการนีต้วัอย่างท่ีเรามกัจะพบเห็นได้
บ่อยท่ีสดุก็คือ กรณีบริษัทประกันภยั  เช่น การท าประกันภยัรถยนต์ก็ถือเป็นการถ่ายโอนความ
เสี่ยงของเจ้าของรถยนต์ หากมีกรณีเกิดอบุัติเหตแุล้วต้องมีการช าระเสียหายให้กาคูก่รณี โดยถ่าย
โอนให้บริษัทประกนัภยัเป็นผู้ รับความเสี่ยงนีเ้อาไว้แทน 

4) การรับความเสี่ยงไว้เอง (acceptance) เป็นวิธีท่ีจะใช้เม่ือเราวิเคราะห์ความเสี่ยง
นัน้แล้วเห็นวา่ไมมี่วิธีการใดเลยท่ีจะเหมาะสมนอกจากท่ีจะรับความเสี่ยงนัน้ไว้เอง  อย่างเช่น หาก
ท่านผู้อ่านเพิ่งซือ้รถยนต์มาใหม่ คิดว่าท่านคงเลือกท่ีจะท าประกนัภยัชัน้หนึ่ง นัน่คือเป็นการถ่าย
โอนความเสี่ยงให้กับบริษัทประกนัภยั หรือหากในชีวิตประจ าวนัท่านต้องใช้รถอยู่เป็นประจ าใน
บริเวณเขตเมือง การถ่ายโอนความเสี่ยงก็อาจจะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมแตห่ากท่านรถท่ีท่านซือ้มา
มีอายกุารใช้งานท่ีคอ่นข้างนานแล้ว ประกอบกบัตวัท่านเองอาจจะไมค่อ่ยได้ใช้รถคนันัน้สกัเท่าไหร่
ในชีวิตประจ าวนั  อยา่งนีท้่านอาจเลือกท่ีจะรับความเสี่ยงเอาไว้เองเพราะอาจจะไมคุ่้มคา่หากท่าน
ต้องมีคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้จากการประกนัภยัรถยนต์ดงักลา่ว  
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6. กิจกรรมของการควบคมุ (Control Activities) หมายถึง ขัน้ตอนหรือนโยบายท่ีเป็นการ
ควบคมุเพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้วา่การตอบสนองความเสี่ยงท่ีได้ท าในองค์ประกอบท่ีแล้วจะยงัอยู่
ระดบัท่ีสามารถยอมรับได้  

7. การสื่อสารและการสง่ข้อมลูท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ่การบริหารความเสี่ยง (Information 
and Communication) ส าคญัขัน้ตอนนีถื้อวา่มีความส าคญัเพราะจะเป็นสว่นท่ีจะช่วยสนบัสนนุ
ในทกุๆ องค์ประกอบท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปัจจยัภายในองค์กร (Internal 
Environment) อนัเป็นรากฐานท่ีส าคญัขององค์ประกอบอ่ืน เพราะจะมีสว่นช่วยท าให้บคุลากรใน
องค์กรได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตลอดจนถึงเป็นการเสริมสร้าง
วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งขององค์กรอีกทางหนึง่ด้วย 

8. การตรวจตดิตามการด าเนินงาน (Monitoring) จะเป็นการมองในภาพโดยรวมทัง้หมด
ของทกุๆ องค์ประกอบท่ีได้กลา่วมาแล้วในข้างต้น ทัง้นี ้ ก็เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การบริหารความเสี่ยงท่ี
องค์กรได้น ามาใช้มีความเหมาะสมกบักลยทุธ์ขององค์กรมากน้อยเพียงใด 

และทัง้หมดนีก็้เป็นหลกัการเบือ้งต้นของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ท่ี
ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจถึงแนวความคิดดงักล่าว และสามารถน ามาประยกุต์ใช้
กบัภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้   ซึ่งหากได้มีการน าเทคนิคการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบตัิอย่าง
จริงจงัและต่อเน่ืองจนกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กรแล้ว ก็จะช่วยให้การด าเนินงานขององค์กร
สามารถบรรลผุลตามเป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 

องค์กรสีเขียว 
 
ความหมายขององค์กรสีเขียว  

‚องค์กรสีเขียว‛ หมายถึง องค์กรท่ีประกอบธุรกรรมโดยมีปณิธานในการท างานท่ีมุ่ง
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติทัง้หลายของโลกมนษุย์ อาทิ อากาศ ต้นน า้ ล าธาร  
ป่าไม้ สตัว์ป่า พืชพนัธุ์ธัญญาหาร แมลง ฯลฯ มีชีวิตอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศวิทยาท่ีดีท่ีสดุและ
อยา่งยัง่ยืนท่ีสดุ  

การด าเนินธุรกิจหรือแม้กระทัง่การด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนษุย์เรา  ล้วนมีผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยอยู่ทุกนาที แค่อยู่กบับ้านท าอาหาร อาบน า้แต่งตวั เข้านอน 
ฯลฯ ก็ล้วนสามารถสร้างมลพิษให้สิง่แวดล้อมได้ตลอดเวลา  
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เราคงต้องยอมรับความจริงว่าการใช้ชีวิตท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์นี  ้ ต้องใช้ทรัพยากรและ
ท าลายทรัพยากรมากพอสมควร ทัง้นี  ้ การประกอบธุรกิจบางอย่างก็มีผลในทางท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดย ตรง เช่น ธุรกิจค้าไม้ ขดุเจาะน า้มนั เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การเป็นองค์กรสีเขียวไม่ได้หมายความว่ากระดกุกระดิกท าอะไรไม่ได้เลย  
ห้ามใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด อย่างนีม้นัเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว  แต่การเป็นหรือพยายาม
เป็นองค์กรสีเขียวหมายความว่า มีนโยบายและกระบวนการในการประกอบธุรกิจท่ีพยายามใช้ 
หรือท าลายสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ และหากเป็นไปได้ก็ต้องพยายามสร้างขึน้ทดแทน  หรือพยายาม
บ าบดัสภาพแวดล้อมท่ีถกูท าลายไปให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ ยกตวัอย่างเช่น เม่ือมีการตดัไม้มา
ใช้ ก็ต้องปลกูป่าทดแทน เป็นต้น หรือถ้าของบางอย่างมนัสร้างทดแทนไม่ได้เช่น ถ้าขดุน า้มนัหรือ
ถ่านหินมาใช้แล้ว ก็คงสร้างขึน้มาคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้ ก็ต้องหาวิธีขดุเจาะน า้มนัหรือถ่านหินท่ีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ี สดุ รวมทัง้มีการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
น า้มนั หรือถ่านหินให้ได้สงูสดุ และมีกากของทรัพยากรเหลือทิง้น้อยท่ีสดุ  

สรุปก็คือว่า การประกอบธุรกิจสีเขียวคือ การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก เพราะโลกเรานีทุ้กคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ อย่าแก้ปัญหา
อยา่งมกัง่าย แคใ่ห้พ้นๆ ตวั แตม่นัไมพ้่นจากโลกนี ้แล้วก็จะกลบัย้อนมาหาตวัต้นตอในท่ีสดุ  

 
ระดับ “ความเขียว” ของธุรกิจ  

การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เร่ือง
ท่ีท าได้ง่ายๆ หรือไร้คา่ใช้จ่าย ในทางตรงกนัข้ามมนัเป็นเร่ืองท่ีมีความสลบัซบัซ้อนและมีคา่ใช้จ่าย
แฝงอยู่ ด้วยพอสมควร (หรืออาจแพงมาก ขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกิจ) จะอาศยัเพียงจิตส านึก
ความรับผิดชอบเพียงปัจจยัเดียวไม่เพียงพอ แต่ในขณะเดียวกนั ถ้าไม่มีจิตส านึกรับผิดชอบเอา
เสียเลย โลกของเราคงถลม่ทลายแน่จากปัญหา Global Warming (ภาวะโลกร้อน) คงกลายเป็น 
Global Boiling (ภาวะโลกเดือดพลา่น) เป็นแน่  

องค์กรแต่ละองค์กรสามารถเลือกวางนโยบายได้ว่า ตนเองมีความต้องการและความ
พร้อมท่ีจะ ‚เขียว‛ ขนาดไหน ซึง่ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาในการเลือกระดบัความเขียว (หรือระดบั
ความรับผิดชอบตอ่ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มีดงันี ้ 
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ปัจจัยที่ 1 : ระดับศีลธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบของเจ้าของบริษัท 
หรือ CEO  

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในการก าหนดระดบัความรับผิดชอบของ
องค์กรคือ ผู้น าระดบัสงูสดุนัน่เอง ดงันัน้ คา่นิยมและความเช่ือสว่นตวัของผู้น าจึงเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีสดุ อนัมีผลกระทบตอ่ความเช่ือ ทศันคติและพฤตกิรรมของพนกังานทัง้องค์กร  
 

ปัจจัยที่ 2 : กฎหมายที่ควบคุมผู้ประกอบการ  
ในแตล่ะประเทศจะมีกฎข้อบงัคบั ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบตัิตา่งๆส าหรับธุรกิจแตล่ะ

ประเภทอยูแ่ล้ว เชน่ ต้องมีการบ าบดัน า้เสียอย่างไร ต้องมีการดแูลเร่ืองควนัพิษอยา่งไร ฯลฯ ซึง่
การปฏิบตัิตามกฎหมายก าหนดนัน้ ถือวา่เป็นการปฏิบตัิขัน้ต ่าท่ีสดุแล้ว เพราะถ้าไมท่ าตามก็ถือ
วา่ผิดกฎหมาย อยา่งไรก็ตามมีผู้ประกอบการหลายคนไมส่นใจข้อกฎหมาย โดยใช้วิธีหลบเลีย่ง
หรือติดสนิบนเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพื่อปิดปากไมใ่ห้เอาเร่ืองก็มีถมไป มิฉะนัน้แมน่ า้แมก่ลองของเราคงไม่
เน่าจนปลาลอยตายเป็นแพให้เห็นอยูบ่อ่ยๆ หรอกนะคะ  
 

ปัจจัยที่ 3 : ทศันคตขิองผู้บริโภคและสาธารณชน  
ปัจจบุนันีช้าวบ้านอย่างเราๆ ท่านๆ เร่ิมมีหตูากว้างขวางและมีสิทธิมีเสียงมากขึน้ อีกทัง้มี

สื่อในรูปแบบตา่งๆ ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เรา ดงันัน้ เม่ือมีผู้ เดือดร้อน เช่น เหม็นกลิ่นควนั น า้
เน่า คนัตามตวัเพราะพิษจากสารเคมี ฯลฯ จึงสามารถร้องเรียนเรียกคา่เสียหายได้ หรือแม้กระทัง่
ธุรกิจนัน้ยงัไม่เปิดกิจการ แต่สาธารณชนมีความกงัวลห่วงใยว่า  จะสร้างผลกระทบทางลบต่อ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของพวกเขา สาธารณชนก็สามารถทกัท้วงหรือประท้วงต่อต้านจน
ธุรกิจล้มก็ยงัไหว  

ดงันัน้ ผู้ประกอบธุรกิจจงึต้องใคร่ครวญปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีใ้ห้ดีวา่ บริษัทของตนเองควร
จะมีความเขียวในระดบัใดจงึจะเหมาะสมกบัเง่ือนไขตา่งๆ นี ้ 
 
ต้นแบบของ 'Green Business' ในศตวรรษที่ 21 

Yvon Chouinard วยั 14 ปี เร่ิมต้นกิจกรรมปีนเขาเป็นครัง้แรก จากการเข้าร่วมคลบักีฬา
ฝึกเหยี่ยวให้ล่าสตัว์ (Falconry Club) ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ และเขาค้นพบว่า การปีนเขาเป็น
สว่นหนึ่งของชีวิตเขา  จากนัน้ Yvon เร่ิมออกเดินทางไปทกุๆ ท่ีมีผาสงูชัน้ และเร่ิมต้นพิชิตยอด
สงูสดุ จากผาหินทรายท่ี Stoney Point ในหบุเขา San Fernando  Tahquitz Rock ใกล้ Palm 
Springs ไปจนถึง ผาใหญ่ท่ีอทุยานแห่งชาติ Yosemite เม่ือถึงตอนนัน้ เขาอายไุด้ 18 ปี คูห่ปีูนเขา

http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=2700&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=93a035fd8cff01c82609432d5830e43e
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ในช่วงแรกเร่ิมของ Yvon มี Royal Robbins เจ้าของผลติภณัฑ์เอาต์ดอร์แบรนด์ ‚Royal Robbins‛ 
และ Tom Frost วิศวกรการบนิ ซึง่ตอ่มากลายเป็นหุ้นสว่นธุรกิจของ Yvon ในช่วง 1966-1975  

Yvon กลา่วว่า แม้ว่าการท าธุรกิจของ Patagonia มีเร่ืองให้ท้าทายอยู่เสมอ แตเ่ขาพบว่า 
ทกุครัง้ท่ีต้องตดัสินใจเลือกทางท่ีถกูต้อง แม้จะมีคา่ใช้จ่ายสงูเท่าตวัในการผลิต แตผ่ลท่ีได้คือ กลบั
มีก าไรมากขึน้ มีคนซือ้มากขึน้ จากจดุแข็งตรงนีข้อง Patagonia ท าให้เขามัน่ใจว่า Patagonia 
เดินมาถกูทางแล้ว พร้อมสนบัสนนุโครงการประเมินค่าสิ่งแวดล้อมของ Patagonia ให้ความรู้ใน
หลายๆ ด้าน ให้ Patagonia มีทางเลือกใหม่ๆ และทางเลือกนัน้เป็นทางเลือกท่ีเดินมุ่งหน้าไปสู่
ความยัง่ยืน ภายใต้วตัถปุระสงค์ขององค์กร 5 ข้อหลกั คือ  

1. เป็นผู้น าในการใสใ่จสิ่งมีชีวิต : ตระหนกัวา่ทกุผลลพัธ์เกิดขึน้จากการกระท าด้วยน า้มือ
ของพวกเรา ไม่วา่จะเป็นด้วยความตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตาม  

2. รับผิดชอบต่อการกระท าของพวกเรา : เม่ือเข้าใจถึงผลในทางท าลายท่ีเกิดจากการ
กระท าของพวกเรา ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่  

3. รู้ส านกึ เร่ิมบ าเพ็ญประโยชน์ : ไม่วา่เราจะพยายามขจดัมลภาวะท่ีเราก่อขึน้ เราก็ยงัคง
เป็นผู้ก่อมลพิษอยูด่ี ดงันัน้ต้องคืนประโยชน์ให้แก่ธรรมชาติ สิง่แวดล้อม  

4. สนบัสนนุประชาธิปไตยแบบอารยะ : การให้ของพวกเราคือการให้แก่นกัตอ่สู้ผู้อยู่แถว
หน้า ซึง่เป็นตวัแทนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุในระบอบประชาธิปไตยของเรา  

5. จงูใจบริษัทอื่นๆ : น าด้วยตวัอยา่ง ดงัโครงการเดน่ๆ ท่ีเลือกมาบางโครงการตอ่ไปนี ้
โครงการ 

โครงการสนบัสนนุทนุวิจยัเพื่อสิง่แวดล้อม : 1% For The Planet  
แรงบนัดาลใจของโครงการนีเ้กิดขึน้เมื่อ 35 ปีก่อน ขณะท่ีชายหนุ่มคนหนึง่ผู้ เรียกตวัเองว่า 

‚สหายแห่งสายน า้เวนทวัรา (Ventura)‛ เดินเข้ามาในส านกังาน แล้วบอกว่า ‚เขาต้องการฟืน้
แม่น า้สายนีใ้ห้กลบัไปใสสะอาดดัง่เดิม‛ ท่ีชายหนุ่มกล่าวเช่นนี ้เน่ืองจากส านกังานใหญ่ของ 
Patagonia ตัง้ใกล้แม่น า้เวนทวัรา เม่ือมีนกัตอ่สู้ผู้ มีอดุมการณ์อนัยิ่งใหญ่ กล้าเดนิเข้าให้ความหวงั 
Yvon จงึตอบสนองด้วยการรับชายหนุ่มผู้ นีเ้ข้าร่วมชายคา Patagonia  

เม่ือปี 1985 Patagonia เร่ิมบริจาคเงินจ านวน 10% ของก าไรก่อนหกัภาษีให้แก่กลุม่นกั
สิง่แวดล้อมในระดบัรากหญ้า ตอ่มาเพิ่มอีกทางเลือกหนึง่คือ 1% ของยอดขาย  

ซึง่เป็นท่ีมาของโครงการ 1% For The Planet เร่ิมบริจาคเงิน 1% จากรายได้ทัง้หมดของ
บริษัทให้แก่โครงการและการศกึษาท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม โดยเน้นสนบัสนนุนกัวิจยัและกลุม่ตอ่สู้ ท่ี
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มีความตัง้ใจและยทุธศาสตร์แรงกล้าในการปกป้องสิง่แวดล้อม ผืนป่า และความหลากหลายทาง
ชีววิทยาทัง้สตัว์และพืช  

มาถึง ณ วนันี ้Patagonia สนบัสนนุทนุจ านวนกว่า 29 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่องค์กร
และกลุ่มนกัวิจยักว่า 1,000 แห่ง และสามารถชกัจงูบริษัทอ่ืนให้เข้าร่วมโครงการนีเ้ป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 787 บริษัททัว่โลก โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุปี อนัเป็นสญัญาณเร่ิมต้นท่ีดีตอ่อนาคต  

โครงการนีเ้ป็นสญัญา 1% ท่ีจะต้องให้ทกุปีไม่ว่าปีนัน้จะขาดทนุหรือก าไรก็ตาม ซึ่ง Yvon 
ถือว่าเป็นการเสียภาษีให้โลกใบนี ้(Earth Tax) ท่ีเขามีส่วนในการใช้และท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
ยุทธศาสตร์พเิศษเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 
กลยุทธ์น่านน า้สีคราม (Blue Ocean Strategy) 

กลยทุธ์น่านน า้สีคราม (Blue Ocean Strategy) ถือเป็นการเปลี่ยนมมุมองในเร่ืองของการ
แข่งขนัในรูปแบบเดิมๆ ท่ีเรียกว่า ท้องทะเลสีเลือด หรือ Red Ocean Strategy ซึง่เป็นการแย่งชิง
สว่นแบง่การตลาดกนัอย่างดเุดือดจนถึงขัน้เลือดตกยางออก มาเป็นกระบวนทศัน์แบบใหม่ท่ีช่วย
ให้เราสามารถคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้บริหารองค์กรสามารถ
น าเสนอสนิค้าหรือบริการ ใหม่ๆ ท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้ 

เม่ือเร็วๆ นีผ้มได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสมัมนาเร่ือง Blue Ocean Strategy ” BOS โดย ดร.
เบน เบนซาว (Dr. Ben Bensaou) หนึง่ทีมงานกลยทุธ์น่านน า้สีครามจากสถาบนั INSEAD ส านกั
ตกัศลิาด้านการบริหารจดัการและการตลาดท่ีมีช่ือเสยีงแห่งหนึง่ของยโุรป และได้บกุไปถึงถ่ินท่ีตัง้
ของสถาบนัแห่งนี ้ ท่ีเมือง ‘ฟองแตงเบลอ’ (Fontainebleau) ประเทศฝร่ังเศสเมื่อสปัดาห์ท่ีผา่นมา
อีกด้วย 

ทีมงานกลยทุธ์น่านน า้สีครามได้ท าการศึกษาองค์กรชัน้น าจ านวนมาก อย่างเช่น เดล 
คอมพิวเตอร์ (Dell) เวอร์จิน (Virgin) สตาร์บคัส์ (Starbucks) ไอเคีย (IKEA) และอ่ืนๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในเร่ืองของการสร้างสรรค์ ‘นวตักรรม’ (Innovation) ซึง่จะเห็นว่าถึงแม้องค์กรเหลา่นี ้
อาจไม่ได้น าเสนอสิ่งท่ีดีเลิศในทกุเร่ือง แต่ก็สามารถน าเสนอความแตกต่างเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า จนกลายเป็นผู้น าในรูปแบบของตนเองได้ 

คนส่วนใหญ่ยงัเข้าใจผิด ว่า BOS นีจ้ะมาใช้แทนกลยทุธ์และเคร่ืองมือต่างๆท่ีมีอยู่ได้ 
ในทางตรงกนัข้าม กลยทุธ์การแข่งขนั (Competitive Strategy) ในท้องทะเลสีเลือดอย่างเช่น 
Porter Analysis, BCG Analysis, SWOT รวมทัง้เคร่ืองมือในการบริหารจดัการอื่นๆ ยงัคงมี
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ความส าคญัในการสร้างรายได้และความมัน่คงให้กบัองค์กร เม่ือผู้บริหารไม่ต้องพะวงกบัเร่ืองปาก
ท้องแล้วจงึจะสามารถสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  และน าพาองค์กรเข้าสูน่่านน า้สีครามได้อยา่งมัน่ใจ 

ส าหรับ หวัใจส าคญัของ BOS นัน้ไม่ใช่อ่ืนไกล ก็คือลกูค้า (Customers) เพราะแท้ท่ีจริง
แล้วหน้าท่ีของธุรกิจทัง้หลายก็คือการท าให้ลกูค้ามีความสขุ องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนก็
จึงสามารถน าหลกัการนีไ้ปใช้ได้ แม้จะเป็นหน่วยงานย่อยท่ีให้การสนบัสนุนองค์กรไม่ได้ติดต่อ
ลกูค้าโดยตรงก็ ตาม เพราะลกูค้าของหน่วยงานนัน้ก็คือคนในองค์กรท่ีติดตอ่อยูน่ัน่เอง 

หลายๆ ครัง้ท่ีผู้บริหารหรือนกัการตลาดมกัจะมองแตเ่ร่ืองของแบรนด์ (branding) และ
คณุสมบตัิ (features) ของสินค้าและบริการจากมมุมองของตนเอง ในภาษาของตนเอง มากกวา่
การมองจากมมุมองของลกูค้าหรือผู้ใช้งานจริง ทัง้ๆ ท่ีคณุสมบตัิบางอยา่งถึงแม้จะถกูพฒันาขึน้มา
ได้อยา่งยากล าบากแตก็่ไม ่ ได้หมายความวา่จะเป็นท่ียอมรับของลกูค้าเสมอไป การสร้างสรรค์สิง่
ใหม่ๆ  จงึไมอ่าจเรียกวา่นวตักรรมได้ หากไมไ่ด้รับการตอบสนองท่ีดีจากลกูค้า 

ลกูค้าท่ีวา่นีก็้ อาจเป็นได้ทัง้ลกูค้าปัจจบุนัท่ีมีอยู ่รวมถึงลกูค้าใหมท่ี่ยงัไมเ่คยใช้สนิค้าหรือ
บริการของเรามาก่อน จากนัน้จงึหนัมามองวา่ลกูค้าเหลา่นัน้มีความต้องการอะไรอีกบ้างท่ียงัไมไ่ด้ 
รับการตอบสนอง หรือไมเ่คยมีใครนกึถึงมาก่อน เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ออกมาให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของลกูค้าเหลา่นัน้  

โปรเฟสเซอร์ เบนซาว ได้กลา่วไว้อย่างน่าคิดว่า ‚Strategy is all about asking the right 
questions‛ หรือกลยุทธ์คือเร่ืองของการถามค าถามท่ีถูกต้อง นกัวางแผนกลยุทธ์ท่ีเก่งนัน้
นอกเหนือจากความสามารถด้านอ่ืนแล้ว การถาม การฟัง และการสงัเกตพฤติกรรมของลกูค้านัน้
เป็นคณุสมบตัิท่ีจะขาดเสียมิได้  

นอกจากจะฟังสิ่งท่ีลกูค้าพดูแล้ว ยงัต้องรู้จกัฟังในสิ่งท่ีลกูค้าไม่ได้พดู  (listen to the 
silence of the customers) อีกด้วย เพราะบอ่ยครัง้ท่ีลกูค้าบอกเพียงสิ่งท่ีอยากให้เรารับรู้ไม่ได้
บอกสิ่งท่ี อยูใ่นใจออกมาให้เราฟังทัง้หมด บางครัง้ลกูค้าก็ไม่รู้วา่ท่ีจริงแล้วตนเองต้องการอะไร 

ในเร่ืองนีโ้ปรเฟสเซอร์ เบนซาว ได้ให้ผู้ ร่วมสมัมนาท าแบบทดสอบโดยการดวูีดีโอ พร้อมทัง้
บอกจดุมุ่งหมายคือให้นบัจ านวนลกูบอลท่ีถกูสง่ตอ่ระหว่างทีมสีขาว  จากนัน้จึงเปิดวีดีโอซึง่จะมีผู้
เล่นสองทีมส่งลกูบอลให้กบัทีมของตนสลบักนั ไปมาอยู่ตลอดเวลาให้ชม ท่ีน่าสนใจก็คือว่าใน
วีดีโอนัน้มีเจ้าลงิกอริลา่สีด าออกมาอยูต่รงกลางจอ พร้อมทัง้โบกไม้โบกมือให้ด้วย แตป่รากฏวา่คน
สว่นใหญ่กลบัมองไมเ่ห็นมนั เพราะสายตามวัแตจ่บัจ้องอยู่ท่ีลกูบอล เปรียบเหมือนนกัการตลาดท่ี
มกัจะเลือกมองเฉพาะสิ่งท่ีเราอยากเห็น หรือฟังเฉพาะสิ่งท่ีเราอยากได้ยิน จึงท าให้พลาดโอกาสท่ี
จะได้รับข้อมลูชิน้ส าคญัไป  
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เม่ือเราทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าแล้ว จึงจะสามารถสร้างนวัตกรรม  
(Innovation) เพื่อฉีกหนีคูแ่ข่งออกสูท้่องทะเลสีครามอนักว้างใหญ่ได้ เรามาติดตามหวัใจส าคญัใน
การสร้างนวตักรรมอนัได้แก่ หลกัการ (Principles) กระบวนการ (Process) เคร่ืองมือ (Tools) 
รวมถึงเร่ืองของการคดัเลือกและบริหารทีมงาน  

หวัใจส าคญัของกลยทุธ์น่านน า้สีคราม (Blue Ocean Strategy ” BOS) ก็คือการสร้าง
นวตักรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ียงัไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อน ซึง่สามารถค้นหา
ได้โดยการตัง้ค าถามท่ีแตกตา่ง และการสงัเกตพฤติกรรมของลกูค้าอย่างใกล้ชิดจนสามารถเข่าถึง
ความต้องการท่ีซอ่นอยูข่องลกูค้าได้  

เม่ือเราค้นพบความต้องการท่ีแท้จริงของลกูค้าแล้ว วิธีการท่ีจะน ามาสูก่ารสร้างนวตักรรม
ก็คือการตัง้ค าถามอีกเช่นเดียวกนั ค าถามสี่ข้อท่ีต้องถามก็มาจากวิธีการท่ีเรียกว่า ERRC อนัได้แก่
ค าถามท่ีว่า ‚อะไรท่ีควรจะตดัทิง้ (Eliminate)‛ ‚อะไรท่ีควรลดลง (Reduce)‛ ‚อะไรท่ีควรเพิ่ม 
(Raise)‛ ‚อะไรท่ีควรสร้างขึน้มาใหม่ (Create)‛ เพราะในการสร้างความแตกตา่งนัน้ คงเป็นไป
ไม่ได้ท่ีเราจะน าเสนอแตค่ณุคา่ใหม่ๆ เพียงอย่างเดียว แต่เราอาจจ าเป็นต้องตดัทอนหรือปรับลด
คณุค่าท่ีมีอยู่เดิมของผลิตภณัฑ์ลงไปบ้าง เพื่อควบคมุต้นทนุไม่ให้สงูเกินไป และยงัสามารถตัง้
ราคาท่ีดงึดดูใจลกูค้าได้  

โปรเฟสเซอร์ เบนซาว ให้ผู้ ร่วมสมัมนาลองสมมตตินเองเป็นผู้ผลิตไวน์ท่ีต้องการเปิดตลาด
ในอเมริกาและลองก าหนดคณุสมบตัิของไวน์ตวัใหมว่า่จะออกมาเป็นอยา่งไร ตลาดไวน์ในอเมริกา
เป็นตลาดท่ีใหญ่แตก็่เป็นตลาดท่ีคอ่นข้างอิ่มตวั ดงันัน้ถึงแม้จะท าไวน์ออกมาให้มีคณุสมบตัิดี เช่น
ใช้องุ่นพนัธุ์ดี ปลกูในไร่บริเวณท่ีดีเหมือนคู่แข่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะท าให้ไวน์นัน้ประสบ
ความส าเร็จ เพราะมีไวน์ซึง่มีช่ือเสียงโดง่ดงัครองตลาดอยูก่่อนแล้ว  

ในกรณีนีก้ลยทุธ์ในการสร้างความแตกตา่งจึงกลายเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ต้องมองไปท่ีลกูค้า
กลุม่ใหมค่ือคนท่ีเพิ่งเร่ิมดื่มไวน์ ปัญหาใหญ่ของคนกลุม่นีก็้คือรู้สกึวา่การเลือกซือ้ไวน์เป็นเร่ืองยาก 
เขาอยากได้อะไรท่ีเลือกได้ง่าย และดื่มได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากเหมือนการดื่มไวน์แบบดัง้เดิม สรุปว่าจะ
ออกไวน์ตวัใหม่ท่ีมีฉลากอ่านง่าย และดื่มได้ในหลายๆ โอกาส คณุภาพปานกลาง ราคาไม่แพง
จนเกินไป แนวคิดนีส้อดคล้องกบัความเป็นจริงของการเปิดตลาดไวน์ใหม่อย่าง ‚เยลโลเทล 
(Yellow Tail)‛ จากออสเตรเลียซึง่เปิดตลาดใหม่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างประสบความส าเร็จ  ด้วย
แนวคดิแบบกลยทุธ์น่านน า้สีครามแบบเดียวกนันี ้ 

อีกตวัอย่างหนึ่งก็คือ โรงแรม ‘ฟอร์มเูล เอิง’ (Formule 1) ในยโุรป ซึง่เป็นโรงแรมในเครือ 
แอคคอร์กรุ๊ป (Accor Group) อนัประกอบด้วยเครือโรงแรมหรูอยู่หลายแห่ง โรงแรม ‘ฟอร์มเูล เอิง’ 



 153 

(Formule 1) นีเ้ป็นโรงแรมท่ีถกูสร้างขึน้มาแข่งกบัโรงแรมระดบัหนึ่ง ถึงสองดาว โดยการ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีไม่เคยมีใครเหลียวแลมาก่อน เช่น คนขบัรถบรรทกุ พนกังาน
ขาย หรือนกัโบกรถทัง้หลาย สิ่งท่ีพวกเขาต้องการไม่ใช่ล็อบบีส้วยๆ ห้องจดัเลีย้ง ห้องออกก าลงั
กาย หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน แตมี่เพียงห้องนอนท่ีเงียบ ห้องน า้ท่ีสะอาดเท่านัน้  

โรงแรม ‘ฟอร์มเูล เอิง’ จงึถกูออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการดงักลา่วนี  ้เร่ิมตัง้แต่
สถานท่ีตัง้ท่ีจะอยู่บนถนนหลวงแทนท่ีจะเป็นใจกลางเมือง ห้องท่ีถกูสร้างในรูปแบบกึ่งส าเร็จรูป 
(pre-fabricated) เพื่อให้มีคณุสมบตัิในการป้องกนัเสียง และเป็นการลดต้นทนุ การจองโรงแรม
ผ่านระบบตอบรับทางโทรศพัท์ (Call Center) หรือผ่านทาง SMS รวมถึงการท าความสะอาด
ห้องน า้โดยอตัโนมตัิ การจ่ายเงินในระบบอตัโนมตัิ ผลก็คือ โรงแรม ‘ฟอร์มเูล เอิง’ สามารถลด
ต้นทุนในเร่ืองของพนกังานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีไม่จ าเป็นลง  และเสนอบริการท่ีตรงใจ
ลกูค้าได้มากขึน้จนเป็นท่ีถกูใจมากกวา่โรงแรมสองดาวในราคาท่ีถกูกวา่  

การเลือกทีมงานเพื่อสรรค์สร้างนวตักรรมก็มีความส าคญัไม่แพ้กนั เพราะไม่ว่ากลยทุธ์จะ
ดีเพียงใดแต่หากปราศจากทีมงานกลยทุธ์นัน้ก็คงจะไม่ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรมขึน้มาได้  ใน
การเลือกทีมงานนัน้ โปรเฟสเซอร์เบนซาวแนะน าว่าเราอาจแบง่ทีมงานออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1. 
กลุม่ท่ีกระตือรือร้นและสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลง 2. กลุม่ท่ีรู้สกึเฉยๆ และ 3. กลุม่ท่ีตอ่ต้านการ
เปลี่ยนแปลง คนสองกลุม่ท่ีควรน ามาร่วมในทีมงานท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ  กลุม่ท่ี 1 
และ กลุม่ท่ี 3 เพราะคนสองกลุม่นีจ้ะท าการวิเคราะห์และถกเถียงกนัในเชิงกลยทุธ์  ซึง่ในท่ีสดุก็จะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยา่งลงตวั สิ่งท่ีส าคญัของการเปลี่ยนแปลงทกุครัง้ก็คือต้องท าให้ทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้าใจถึงเหตแุละผลของการเปลี่ยนแปลง เพราะเม่ือทีมงานมีความเข้าใจท่ีถกูต้อง
ตอ่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะหนัมาให้ความร่วมมือด้วยในที่สดุ  
 
สืบหาน่านน า้สีครามจากความลุ่มหลงแบรนด์ 
(BLUE OCEAN STRATEGY) 

สามทศวรรษท่ีผา่นมา Competitive Strategy และ Competitive Advantage ดเูหมือน
จะเป็นสิง่ท่ีทกุๆ องค์กรล้วนให้ความส าคญั และใช้เวลาไปกบัการวางกลยทุธ์และวิเคราะห์คูแ่ข่ง
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั ปฏิเสธไมไ่ด้เลยวา่ปรมาจารย์แห่งมหาวิทยาลยั Harvard 
อยา่ง Michael E. Porter เจ้าของแนวคดิดงักลา่ว ยงัคงเป็นเสมือนศาสดาแห่งโลกธุรกิจท่ีมีสาวก
ยดึมัน่ในคมัภีร์ธุรกิจของเขาอยา่งเหนียวแน่นมาจนถงึปัจจบุนั 

กระนัน้ก็ยังคงมีความพยายามหลายๆครัง้ของกูรูทางด้านเศรษฐกิจหลายส านักท่ี
พยายามเสนอแนวคิดใหม่ๆ แตก็่ไม่มีใครสามารถหกัล้างแนวคิดของพอร์เตอร์ลงได้ กระทัง่ W. 
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Chan Kim และ Renee Mauborgne แห่งสถาบนั INSEAD ได้เสนอแนวคิดใหม่อย่าง Blue 
Ocean Strategy เข้าสูโ่ลกธุรกิจ โดยท่ีแนวคิดของพอร์เตอร์ ถกูเปรียบให้กลายเป็น Red Ocean 
ท่ีเป็นสมรภูมิซึ่งแดงฉานไปด้วยการรบพุ่งทางธุรกิจท่ีเน้นมุ่งหาความได้เปรียบเข่นฆ่าคู่แข่งเพื่อ
รักษาและเพิ่มสว่นแบง่ตลาดตามหลกั Zero Sum Game 

Blue Ocean เป็นแนวคิดใหม่ท่ีหกัล้างและแตกต่างอย่างสิน้เชิงกบัทะเลเดือด  (Red 
Ocean) เพราะพอร์เตอร์ให้ความส าคญัมากๆ ในเร่ืองของการ Trade-Off ซึง่จ าเป็นท่ีจะต้องเลือก
ระหวา่งคณุคา่และต้นทนุ (Value-Cost Trade Off ) ขณะท่ีน่านน า้สีคราม (Blue Ocean) นัน้ เน้น
การสร้างตลาดใหม่ (Create uncontested market space) ไม่ต้องใส่ใจการแข่งขนั (Make 
competition irrelevant) สร้างและจบัความต้องการใหม่ (Create and capture new demand) 
ท าลายข้อจ ากดัท่ีต้องเลือกระหว่างคณุคา่และราคา (Break the Value Trade-Off) และผสาน
ระบบทัง้มวลของกิจกรรมบริษัทเพื่อบรรลทุัง้ความแตกตา่งและต้นทนุ  (Align the whole system 
of a firm’s activities in pursuit of differentiation and low cost) ซึง่ทัง้หมดท่ีกลา่วข้างต้นคือ
การมุง่สร้างหวัใจส าคญัของ Blue Ocean Strategy นัน่ ก็คือ Value Innovation 

iBrand : สืบหานา่นน า้สีครามจากความลุม่หลงแบรนด์เนม 
‚นวตักรรมเชิงคณุคา่‛ หรือ Value Innovation คือกญุแจส าคญัในการเปิดประตสููน่่านน า้

สีคราม ด้วยการสร้างคณุคา่แบบก้าวกระโดดให้ผู้ซือ้และบริษัท หรือเป็นการเปิดพืน้ท่ีใหมใ่นตลาด
ซึง่ยงัไมมี่การแข่งขนันัน่เอง  

iBrand นบัเป็นอีกหนึง่ตวัอยา่งของการหนัหวัเรือเข้าสูน่่านน า้สีครามโดยหนัหลงัให้ทะเล
เดือดสีแดงฉาน ก่อนท่ีจะท าความรู้จกักบั iBrand  

พฤติกรรมของผู้คลัง่ไคล้ในสินค้าแบรนด์เนมนัน้ ส่วนใหญ่จะสนใจแฟชัน่และเสพสื่อ
นิตยสาร เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและอพัเดตตนเองอยู่ตลอดเวลา แต่จะเป็นเจ้าของแบรนด์
เนมยี่ห้อตา่งๆ ได้ทนัตามซีซัน่หรือไม่นัน้ เงินในกระเป๋าจะเป็นตวัตดัสิน 

หลายๆ คนต้องติดหนีบ้ตัรเครดิตเป็นปี เพราะอยากได้กระเป๋าหลยุส์วิตตอง สปีดี ้ท่ีใครๆ 
ก็มีกนัทัง้เมืองขณะท่ีหลายคนอาจไมเ่ข้าใจอาการคลัง่ไคล้ในกระเป๋า Birkin ของ Hermes แบรนด์
หรูระยบั สญัชาติฝร่ังเศส ท่ีมีระดบัราคาอยู่ในเลข 7 หลกั ซ า้ยงัต้องเข้าคิวออร์เดอร์กนันานนบัปี 
แตส่ าหรับสาวกแบรนด์เนมแล้วการได้มีโอกาสถือกระเป๋าใบนีอ้อกงานสกัครัง้ในชีวิต 

ค าถามท่ีท้าทาย คือจะท าอย่างไรท่ีจะท าให้สินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมทัง้หลายเหล่านีซ้ึ่งมี
ราคาสงู และเปลี่ยนแปลงเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้ามายได้หลากหลายใน
งบประมาณท่ีจ่ายได้ และก่อให้เกิดคณุคา่และประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและกลุม่เป้าหมาย 
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เพราะ iBrand เข้าใจและเลง็เห็นถึงความต้องการท่ีมีไมส่ิน้สดุของกลุม่เป้าหมาย จงึเสนอ
ตวัเป็นศนูย์รวมของแฟชัน่นิสต้าท่ีเป็นเจ้าของแบรนด์เนมย่ีห้อตา่งๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนสนิค้าแฟชัน่ภายในกลุม่สมาชิก อาท ิ iBrand จะจดัหา Birkin 7 สี จากสมาชิก
ในคลบั และหากสมาชิกใดๆ ต้องการ Birkin สีใดไปออกงานเพื่อให้เข้าชดุ iBrand จะเป็นผู้
ประสานงานจดัหามาให้ตามท่ีสมาชิกต้องการ โดยสมาชิกสามารถเลือกค้นหาและสัง่จองสนิค้าท่ี
ตนเองต้องการได้ใน www.iBrand.com ซึง่ในเวบไซต์จะแยกหมวดหมูข่องสินค้าตามแบรนด์ตา่งๆ 
มีก่ีส ี ก่ีใบ มีรายละเอียด และภาพของสนิค้าอยา่งชดัเจน สมาชิกจงึสนกุกบัการ Mix & Match ใน
การแตง่ตวัอยา่งไร้ขีดจ ากดัมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีโอกาสได้รับคา่บริการเช่าสนิค้าจากสมาชิกท่ีไมมี่
สนิค้าในหมวดเดียวกนั อาท ิสมาชิก A มีกระเป๋า Birkin สีแดง สามารถแลกเปลีย่นใช้สีเขียว จาก
สมาชิก B ได้โดยไม่เสียคา่บริการ แตส่มาชิก C ไม่มีกระเป๋า Birkin แตมี่กระเป๋า Gucci สีด าซึง่
แลกเปลี่ยนกบัสมาชิก D ซึง่ม ีGucci สีขาวได้ แตห่ากสมาชิก C และ D ต้องการกระเป๋า Birkin ก็
จะต้องเสียคา่บริการเช่าตอ่สมาชิก A หรือ B โดย iBrand จะเป็นผู้ประสานงานน า/สง่สนิค้า และ
ให้ความรู้ในการดแูลรักษาสนิค้าแก่สมาชิกและผู้ เช่า อีกทัง้ได้จดัท าประกนัสนิค้าช ารุด หรือสญู
หายให้กบัสนิค้าทกุชิน้เพ่ือความพงึพอใจของสมาชิก  

iBrand เล็งเห็นถึงดีมานด์ท่ีไม่เคยมีผู้ตอบสนอง และสร้างแนวคิดใหม่โดยการรวบรวม
สินค้า      แบรนด์เนมตา่งๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการหยิบยืมอย่างคุ้มค่า 
และยงัได้รับคา่บริการจากการให้เช่าถือเป็นการสร้าง Value Innovation อนัเป็นหวัใจส าคญัของ 
Blue Ocean Strategy 
 
แบรนด์เนมกับการซือ้สินค้า (iBrand vs. iBuy) 

องค์ประกอบ 9 ประการ เม่ือเทียบระหวา่ง iBrand และ การซือ้สนิค้าแบรนด์เนม 
 1. ราคา : สินค้าแฟชัน่ประเภทแบรนด์เนมระดบัราคาคอ่นข้างสงู ถึงสงูมาก แต ่ iBrand 
นัน้สามารถท าให้ลกูค้าใช้สนิค้าแบรนด์เนมได้อยา่งหลากหลายและคุ้มคา่ ในงบประมาณท่ีต ่ากวา่
ซือ้เองอยา่งมาก 
 2. ความคุ้มคา่ในการใช้สนิค้า : เน่ืองจากสนิค้าแบรนด์เนมเป็นสนิค้าแฟชัน่ บางรุ่นมาเร็ว
และล้าสมยัเร็ว หากซือ้มาใช้เอง อาจจะไมคุ่้มราคาเมื่อเทียบกบัอายคุวามทนัสมยัของสนิค้า 
 3. ต้นทนุในการดแูลเก็บรักษา : สนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมท่ีสัง่ท าพิเศษ โดยเฉพาะเคร่ือง
หนงัจ าเป็นจะต้องมีการเก็บดแูลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้มีสภาพคงทนและใช้งานได้ยาวนาน 



 156 

 4. ความโดดเดน่เม่ือใช้สินค้า : สินค้าแบรนด์เนมเป็นสินค้าท่ีเน้นการออกแบบเป็นส าคญั 
และมีสไตล์ท่ีหลากหลาย การน าสินค้าประเภทนีม้าใช้เพื่อเสริมสร้างความโดดเดน่ให้กบัผู้ ใช้ จึง
จ าเป็นจะต้องอาศยัประสบการณ์และความมีรสนิยม ซึง่ iBrand ได้เล็งเห็นความส าคญัในข้อนี ้
และได้จดัให้มีสไตลสิท์ในการแนะน าการใช้สนิค้าให้เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างบคุลิกให้โดดเดน่ 
 5. 5.Mix & Match : ความหลากหลายของแบรนด์ท าให้สมาชิกสนกุในการน าสินค้ามา 
Mix & Match ในการแตง่กายให้มีความหลากหลายในบคุลิกและรสนิยม ขณะท่ี iBuy นัน้โอกาสท่ี
จะสนกุในเร่ืองนีจ้ะลดน้อยลงมาก 
 6. เวลาในการเลือกซือ้หรือสัง่จอง : สนิค้าแบรนด์เนมหลายย่ีห้อ หลายรุ่น มีการสัง่จอง
เป็นปีๆ หรือใช้เวลาในการเลือกซือ้นาน และบางครัง้ผู้ซือ้มกัจะได้ในสิง่ท่ีไม่ได้ตัง้ใจซือ้ 
 7. ความหลากหลาย : iBrand มีสนิค้าให้เลือกหลากหลายมากกวา่ iBuy เพราะหากมี
สมาชิกเพียง แค ่1,000 คน แตน่ัน่หมายความวา่ iBrand มีกระเป๋าให้บริการสมาชิกให้เลือกสรรถึง 
1,000 ใบ 
 8. สทิธิพิเศษ : iBrand เป็นเมมเบอร์คลบัท่ีมีกิจกรรมพิเศษ และสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิก 
อนัได้แก่ การมีโอกาสได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปเพื่ออพัเดตความรู้เร่ืองแฟชัน่การแตง่กาย เสือ้ผ้า หน้า 
และผม ทกุๆ 3 เดือน เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้ใหม่ๆ ทางด้านแฟชัน่ และมีโอกาสได้รับสิทธิในการ
ชมแฟชัน่โชว์จากแบรนด์เนมช่ือดงั ในขณะท่ี iBuy ไม่มีสทิธิพิเศษใดๆ จากร้านค้า 
 9. ความทนัตอ่แฟชัน่ : สมาชิกของ iBrand สามารถอพัเดตเทรนด์แฟชัน่จากเวบไซต์ 
และสไตลิสท์ช่ือดงัทางด้านแฟชัน่ในการให้ค าปรึกษาด้านการแตง่กายให้มีความโดดเดน่ยิ่งขึน้ 
ในขณะท่ี iBuy ไม่มีในสว่นนีเ้ลย 
 
กรอบด าเนินการส่ีประการ (The Four Actions Framework of iBrand) 

เม่ือก าหนดองค์ประกอบหลกัทัง้ 9 ประการลงในผืนผ้าใบเชิงกลยทุธ์ เพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างการซือ้สินค้าแบรนด์เนม และ iBrand แล้ว ท าให้เราเร่ิมมองเห็นแนวเส้นสีครามของห้วง
มหาสมทุรแล้ว อีกขัน้ตอนส าคญัในการก้าวเข้าสูน่่านน า้สีครามก็คือ การใช้ ‚กรอบด าเนินการสี่
ประการ‛ (The Four Actions Framework) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการทลายก าแพงระหว่าง Low 
Cost และ Differentiation เพื่อสร้าง New Value Curve 

iBrand ได้ก าหนดการวางเส้นโค้งเชิงคณุคา่เส้นใหมโ่ดยการใช้กรอบด าเนินการสี่ประการ
เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  
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สามขัน้ส าหรับลูกค้าทั่วไป (Three Tiers of Non-Customers) 
กลยทุธ์ทัว่ๆ ไปในการด าเนินธุรกิจนัน้ การก าหนดกลุม่เป้าหมายถือเป็นเร่ืองส าคญัเร่ือง

หนึ่ง แตส่ าหรับกลยทุธ์ในน่านน า้สีครามนัน้ นอกจากการก าหนดกลุม่เป้าหมายแล้ว ยงัจ าเป็นท่ี
จะต้องก าหนดชัน้ตา่งๆ ของผู้ ท่ีไม่ได้เป็นลกูค้า แตมี่โอกาสท่ีจะกลายมาเป็นลกูค้าได้ ต้องท าความ
รู้จกัเข้าใจเพื่อหาวิธีเพื่อปลดล็อคให้เขาเหลา่นัน้กลายมาเป็นลกูค้าของเราให้ได้  

First Tier Customer : กลุม่ท่ีไม่ใช่ลกูค้าชัน้แรกแตอ่ยูใ่กล้ตลาดมากท่ีสดุ คือกลุม่ผู้ ท่ีไม่ได้
เป็นลกูค้าแตพ่ร้อมท่ีจะกระโดดเข้ามาเป็นลกูค้าทนัท่ีมีสนิค้าหรือบริการท่ีตรงตามความต้องการ 

iBrand มองว่ากลุ่มนีเ้ป็นลกูค้าท่ีเป็นชายหนุ่มท่ีมีความสนใจในเร่ืองไลฟ์สไตล์ , แฟชัน่ 
การดแูลตวัเอง ซึง่ในกลุม่นี ้ iBrand อาจจะขยายความสามารถในการบริการสมาชิกท่ีเป็นผู้ชาย
เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีมีอยู ่

Second Tier Customer : กลุม่ท่ีไม่ได้เป็นลกูค้าเป้าหมายอีกทัง้ยงั ‚ปฏิเสธ‛ ท่ีจะไม่ใช้
บริการ 

“ iBrand เห็นวา่ลกูค้าชัน้ท่ีสองนีค้ือ Second Teir Customer 
“ กลุม่ลกูค้าท่ีมีฐานะ แตเ่ห็นว่าการซือ้สินค้าแบรนด์เนมเป็นสิ่งท่ีฟุ่ มเฟือย จึงหนัไปซือ้

สนิค้าลอกเลียนแบบซึง่ราคาถกูกวา่ 
ฉะนัน้การปลดลอ็คชัน้ลกูค้าในกลุม่นี ้ จงึอยูท่ี่การโน้มน้าวให้เห็นวา่รสนิยมในการเลือกใช้

สนิค้าแบรนด์เนมเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสง่เสริมบคุลิกให้โดดเดน่และสร้างความภาคภมูิใจในการใช้
ผลิตภณัฑ์จริง อีกทัง้ iBrand สามารถตอบสนองความต้องการได้ในงบประมาณท่ี สามารถจ่ายได้ 

Three Tier Customer : กลุม่ผู้ ไม่ได้เป็นลกูค้าเป้าหมายซึง่ ‚ตกส ารวจ‛ อยูใ่นตลาดซึง่
ห่างจากตลาดเป้าหมาย iBrand มองวา่ลกูค้ากลุม่นีเ้ป็นกลุม่ของนกับริหารระดบัสงู, นกัการตลาด
ระดบัผู้อ านวยการท่ีมีความจ าเป็นจะต้องออกงานสงัคมบอ่ยครัง้ iBrand สามารถปลดลอ็คลกูค้า
กลุม่นีไ้ด้ด้วยการน าเสนอคณุประโยชน์ของการเป็นสมาชิกท่ีสามารถให้ลกูค้ากลุม่นีไ้ด้ใช้
ประโยชน์ในการใช้สนิค้าแบรนด์เนม และได้รับค าปรึกษาเร่ืองการแตง่กายจากผู้ เช่ียวชาญ 
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วงจรประสบการณ์ของผู้ซือ้หกระยะ…ทดสอบประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริง 

หลายๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีโดดเดน่ทางด้านการเป็นนวตักรรมทางเทคโนโลยี แตก่ลบัไม่ประสบ
ความส าเร็จทางด้านการตลาด สืบเน่ืองเพราะนกัการตลาดมวัแตห่ลงล าพองในความท่ีสนิค้าเป็น
เทคโนโลยีใหม ่ แตล่ืมส ารวจตรวจเช็คไปวา่นวตักรรมทางเทคโนโลยีนัน้ได้ช่วยยกระดบัประโยชน์
การใช้สอยของลกูค้าให้ดีขึน้หรือไม ่

ในกลยทุธ์น่านน า้สีครามนัน้ ‚วงจรประสบการณ์ผู้ซือ้หกระยะ‛ จะเป็นอีกหนึง่เคร่ืองมือ
ส าคญัในการช่วยระบพุืน้ท่ีประโยชน์ใช้สอยอยา่งเต็มรูปแบบท่ีผลิตภณัฑ์หรือบริการน าเสนอแก่
ลกูค้า และยงัสามารถขจดัอปุสรรคใหญ่หลวงท่ีสดุตอ่ประโยชน์ใช้สอย และเพ่ือสามารถปลดล็อก
ประโยชน์ใช้สอยท่ีโดดเดน่ส าหรับผู้ซือ้ 

ในวงจรประสบการณ์ของผู้ซือ้ 6 ระยะนัน้ ในหวัข้อ ‚ประสิทธิภาพของลกูค้า‛ นัน้ ระยะท่ี
เป็นอปุสรรคใหญ่หลวงท่ีสดุตอ่ประสิทธิภาพส าหรับผู้ซือ้คือ ‚สว่นเสริม‛ เพราะผู้ซือ้มีความจ าเป็น
จะต้องใช้สนิค้าอ่ืนๆควบคูไ่ปกบัสินค้าแบรนด์เนมของ iBrand ด้วย เช่น เข็มขดั, กระเป๋า และ
รองเท้า จะต้องเข้าคูก่บัชดุท่ีใสอ่ยา่งไร 

Frist Teir Customer 
     ลกูคา้ท่ีเป็นชายหนุ่ม
ท่ีมีความสนใจในเร่ือง
ไลฟ์ สไตล,์ แฟชัน่ การ
ดูแลตวัเอง 

Second Teir Customer 
     กลุ่มลูกคา้ท่ีมีฐานะ 
แต่เห็นวา่การซ้ือสินคา้
แบรนดเ์นมเป็นส่ิงท่ี
ฟุ่ มเฟือย จึงหนัไปซ้ือ
สินคา้ลอกเลียนแบบ ซ่ึง
ราคาถกูกวา่ 

Third Teir Customre 
      กลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม
ของนกับริหาร
ระดบัสูง, นกัการตลาด
ระดบัผูอ้  านวยการท่ีมี
ความจ าเป็นจะตอ้ง
ออกงานสังคม
บ่อยคร้ัง 

Frist Teir 

Second Teir 

Third Teir 
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ในหวัข้อ ‚ความเรียบง่าย‛ นัน้ ระยะท่ีเป็นอปุสรรคใหญ่หลวงท่ีสดุคอื ‚สว่นเสริม‛ เช่นกนั 
เพราะอย่างท่ีกลา่วไว้เบือ้งต้นวา่สนิค้าแบรนด์เนมนัน้จ าเป็นจะต้องใสใ่ห้เข้ากนักบัชดุแตง่กายด้วย 
ไม่สามารถน ามาใช้โดยไม่ค านงึถึง ‚สว่นเสริม‛ ได้ 

ในหวัข้อ ‚ความเสี่ยง‛ นัน้ ระยะท่ีเป็นอปุสรรคใหญ่หลวงท่ีสดุคือ ‚การใช้งาน‛ เน่ือง
เพราะสนิค้าแบรนด์เนมเป็นสินค้าท่ีมีราคาสงู และมีความเสี่ยงสงูในเร่ืองการช ารุดและสญูหาย 

ส าหรับอีก 3 หวัข้อคือ ‚ความสะดวก‛, ‚ความสนกุสนานและภาพลกัษณ์‛ และ ‚ความ
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม‛ นัน้ iBrand สามารถระบพุืน้ท่ีประโยชน์ใช้สอยให้ผู้ซือ้ได้อยา่งเตม็พืน้ท่ี 
และได้ท าการวิเคราะห์และยกระดบัประโยชน์ใช้สอย 6 ประการให้ผู้ซือ้ iBrand ดงันี ้

1. ประสิทธิภาพส าหรับลกูค้า : จดัให้มีผู้ เช่ียวชาญทางด้านแฟชัน่ อาทิ บรรณาธิการ
ความงาม และสไตลิสท์ จากนิตยสารชัน้น ามาเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าในการแตง่กายเพื่อ
เสริมบคุลิกภาพด้วยแบรนด์เนม 

2. ความเรียบง่าย : จดัให้มีตวัอยา่งของการ Mix & Match ของแบรนด์เนม และชดุแตง่
กายประเภทตา่งๆ ให้เข้าคูก่นัอยา่งสวยงาม โดยน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ 

3. ความสะดวก : จดัเวิร์คช็อปการดแูลและบ ารุงรักษาเคร่ืองหนงัให้คงสภาพใหม่และใช้
งานได้ยาวนาน พร้อมเคล็ดลบัในการใช้งานให้โดดเดน่เหนือใคร 

4. ความเสี่ยง : iBrand มีมาตรการในการลดความเสีย่งในเร่ืองของสนิค้าช ารุดหรือสญู
หายด้วยการท าประกนัสนิค้ากบับริษัทประกนัภยั 

5. ความสนกุและภาพลกัษณ์ : จดัให้มีกิจกรรมพิเศษระหว่างสมาชิกเพื่อวตัถปุระสงค์ให้
มีการอัพเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวในวงการแฟชั่นทุกเดือน  เพื่อสร้าง Fashion 
Community ให้สมาชิกรู้สึกภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ของคลับเมมเบอร์และสนุกกับการใช้
ผลิตภณัฑ์ 

6. ความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม : จดัให้มีกิจกรรม Fashion Charity เพื่อให้สมาชิกได้
พบปะและร่วมกิจกรรมในการท าประโยชน์ให้กบัสงัคม 
 
ก าหนดราคาอย่างไรให้น่านน า้เป็นสีคราม 

หลงัจากน่านน า้สีครามได้เปิดออกให้ได้เห็นพืน้ท่ีใหม่ในการเก็บเก่ียวก าไรในอนาคตโดย
ปราศจากการเข่นฆ่ากนัไปข้างหนึ่งแล้ว กลยทุธ์สดุท้ายท่ีดจูะส าคญัไม่แพ้สิ่งท่ีเอ่ยกนัมาก่อนหน้า
ก็คือ ‚การก าหนดราคาเชิงกลยทุธ์‛ เพราะเป็นวิธีท่ีจะสามารถรักษารายได้มหาศาลจากสิ่งท่ี
น าเสนอเอาไว้ได้อยา่งยาวนานท่ีสดุ และท าให้ผู้ซือ้สามารถจ่ายในสิง่ท่ีเราน าเสนอได้ 
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Blue Ocean ได้ก าหนดเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาราคาท่ีเหมาะสมส าหรับข้อเสนอท่ีไม่
อาจต้านทานได้ โดยเรียกเคร่ืองมือดงักลา่ววา่ ‚ระเบียงราคาส าหรับคนกลุม่ใหญ่‛   
 
 ระดบั C+ 

ผู้หญิง First 
Jobber ท่ีมี
ความสนใจ
ทางด้านแฟชัน่ 
และเป็นลกูค้า 
แบรนด์เนม 

ระดบั B เป็น
กลุม่ลกูค้าฐานะ
ปานกลางสนใจ
ในเร่ืองแฟชัน่
และการแตง่
กาย 

ระดบั A เป็น
กลุม่ลกูค้าชัน้สงู 
มีอ านาจในการ
จบัจ่าย 

  

สินค้า 
แบรนด์เนม 
ท่ีมีราคาแพง
มาก 

     

สินค้า 
แบรนด์แนม 
ท่ีมีราคาแพง 

   การก าหนด
ราคาระดบัสงู 

มีการป้องกนัทาง
กฎหมาย และ
ทรัพยากร
หนาแน่น 

   การก าหนด
ราคา

ระดบักลาง 

มีการป้องกนัทาง
กฎหมาย และ
ทรัพยากร
หนาแน่น 

   การก าหนด
ราคาระดบัต ่า 

มีการป้องกนัทาง
กฎหมาย และ
ทรัพยากร
หนาแน่น 

สินค้าไมเ่น้น    
แบรนด์เนม 

     

 
ขัน้ที่ 1 ระบุระเบียงราคาส าหรับคนกลุ่มใหญ่ 

iBrand เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ท่ียงัไม่เคยมีการให้บริการมาก่อน การระบรุะเบียงราคา
ส าหรับคนกลุ่มใหญ่นัน้ จึงมองไปท่ีกลุ่มผู้หญิงท่ีมีความสนใจทางด้านแฟชัน่ และเป็นลกูค้า      
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แบรนด์เนม ซึง่หากมองทางด้านปัจจยัทางฐานะของกลุ่มลกูค้านัน้อาจกว้างตัง้แตร่ะดบั  C+ ไป
จนถึง A 

โดยระดบั C+ นัน้เป็นกลุม่ท่ีเป็นนกัศกึษาท่ีครอบครัวมีฐานะปานกลาง หรือพนกังานใน
รุ่น First Jobber ท่ีมีความสนใจในเร่ืองแฟชัน่ และพร้อมท่ีจะเป็นสมาชิก หรือเป็นลกูค้าประเภท
เช่าสนิค้า 

ระดบั B เป็นกลุม่ลกูค้าฐานะปานกลาง สนใจในเร่ืองแฟชัน่ และการแตง่กาย มองเห็น
ประโยชน์ และความคุ้มค่าของการได้เป็นสมาชิก โดยสามารถน าสินค้าแบรนด์เนมท่ีตนเองมีอยู่
แลกยืมกบัสมาชิก และเปิดให้ เช่าสนิค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัตน 

ระดบั A เป็นกลุม่ลกูค้าชัน้สงู มีอ านาจในการจบัจ่าย เล็งเห็นประโยชน์ของการเป็น
สมาชิกท่ีสามารถสร้างรายได้พิเศษและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างสงู ในการท าให้สงัคมรับรู้ว่า
ตนเป็นเจ้าของสนิค้าแบรนด์เนมท่ีมีราคาสงูมากๆ 

 
ขัน้ที่ 2 ระบุระดับราคาภายในกลุ่มระเบียงราคา 

เน่ืองจากระเบยีงราคาส าหรับคนกลุม่ใหญ่นัน้คอ่นข้างจะกว้าง iBrand จงึระบรุะดบัราคา
ภายในระเบยีงราคาออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้

1. สมาชิกประเภท Fab & Fash ตอบสนองกลุม่ลกูค้าระดบั C+ ก าหนดราคาระดบัต ่า 
คือคา่ธรรมเนียมปี ละ 2,000 บาท ได้รับสิทธิในการเช่าสินค้าจากสมาชิกใน iBrand แตไ่ม่มีสิทธิ
ในการแลกยืมสนิค้าระหวา่งสมาชิก 

2. สมาชิกประเภท Runway ตอบสนองกลุม่ลกูค้าระดบั B ก าหนดราคาระดบัปาน
กลาง คือ ค่าธรรมเนียมปีละ 8,000 บาท ได้รับสิทธิในการแลกยืมสินค้าระหว่างสมาชิกระดบั
เดียวกนั และสิทธิในการเช่าสินค้าราคาพิเศษจากสมาชิกระดบัเดียวกนั  และระดบั Haute 
Couture และสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของ iBrand 

3. สมาชิกประเภท Haute Couture ตอบสนองกลุม่ลกูค้าระดบั A ก าหนดราคาระดบัสงู 
คือ คา่ธรรมเนียมปีละ 20,000 บาท ได้รับสิทธิในการแลกยืมสินค้าระหว่างสมาชิกระดบัเดียวกนั 
และบริการพิเศษในการสัง่จองและจดัหาสินค้าจากแบรนด์เนมยี่ห้อตา่งๆ รวมถึงสิทธิพิเศษในการ
เข้าชมแฟชัน่วีคในตา่งประเทศและสิทธิพิเศษอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าในกลุม่นีไ้ด้ โดยเฉพาะเร่ืองสถานภาพ 
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ISO 26000 มาตรฐานเพื่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
ISO 26000 มาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) เป็น

มาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบตอ่ผลกระทบของสงัคมและสิ่งแวดล้อมจากการ ตดัสินใจและ 
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดขีองคนในสงัคม และการพฒันาท่ียัง่ยืนทาง
ธุรกิจ154 

ปัจจุบนักระแสการสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร  (Corporate Social 
Responsibility : CSR ) ได้เข้ามาสูโ่ลกธุรกิจอตุสาหกรรมอย่างจริงจงั เน่ืองจากปัญหาวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อมและแรงงานในทัว่ทกุมมุโลก ดงันัน้จึงได้มีการแสวงหาแนวคิดและแนวทางด าเนินการ 
เพื่อให้เกิดความสนัติและการสานสมัพนัธ์อนัดีในการอยู่ร่วมกนัในสงัคม   ด้วยเหตนีุ ้ องค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) 
จึงได้ก าหนด มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ISO 26000 Social Responsibility) ขึน้ 
เพื่อให้บริษัท องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัทัว่โลก รวมไปถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสียขององค์กรได้เพิ่ม
ความตระหนกัและสร้างความเข้า ใจในเร่ืองของความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ซึง่มาตรฐานดงักลา่ว
จะเป็นข้อแนะน า หลกัการ และวิธีการของความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีองค์กรพงึปฏิบตัิโดยความ
สมคัรใจ  ทกุองค์กรสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้โดยไม่ต้องมีการตรวจรับรอง  

ISO 26000 ได้เร่ิมมีการพิจารณาตัง้แต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และคาดว่าจะประกาศใช้
ภายในปี พ.ศ. 2553  ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด้านงานมาตรฐาน จึงได้จดัสมัมนาเร่ือง ‚CEO Forum for ISO 26000 Social 
Responsibility‛ ขึน้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจท่ี
ถกูต้องตรงกนัเก่ียวกบัมาตรฐานดงักลา่ว ก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมุ่งหวงั
ให้องค์กรสามารถน าไปใช้ด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมได้  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในทกุภาคสว่นของสงัคม 
 
 
 

                                                 
154 กองบรรณาธิการ, ISO 26000 มาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม,  

Accessed 3/6/2553.  Available from 
http://www.technologymedia.co.th/article/articleview.asp?id=299, 1-2. 

http://www.technologymedia.co.th/article/articleview.asp?id=299
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หลัก 7 ประการของ ISO 26000 
ISO 26000 มีหลกัการส าคญั 7 ประการ คือ  
1. หลกัการปฏิบตัิตามกฎหมาย (Principle of legal compliance) องค์กร จะต้องมีการ

ปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบักฎหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัชาตแิละระดบัสากลทัง้ในเชิง
รุกและเชิงรับ  

2. หลกัการเคารพตอ่แนวปฏิบตัิระดบัชาตหิรือระดบัสากล (Principle of respect for 
authoritative inter-government agreements or internationally recognized instruments) 
รวมถึงสนธิสญัญาสากล ค าสัง่ ประกาศ ข้อตกลง มต ิ และข้อชีน้ าตา่งๆ ซึง่ได้รับการรับรองจาก
องค์กรสากลท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรนัน้ๆ  

3. หลกัการให้ความส าคญักบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Principle of recognition of 
stakeholders and concerns) องค์กรควรตระหนกัถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่น
เสีย โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมขององค์กร เช่น นโยบาย  ข้อเสนอ หรือ
การตดัสินใจตา่งๆ ก็ตามท่ีจะสง่ผลตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

4. หลกัของการแสดงรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Principle of accountability) ใน
การด าเนินงานใดๆ ก็ตามขององค์กรต้องสามารถตรวจสอบได้จากภายนอก  

5. หลกัการความโปร่งใส (Principle of transparency) องค์กรควรเปิดเผยข้อมลูตา่งๆให้
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบอยา่งชดัแจ้ง  

6. หลกัการความเคารพในสทิธิมนษุยชน (Principle of respect of fundamental human 
right)  องค์กรควรด าเนินนโยบาย และด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัปฏิญญาสากลว่าด้วย สทิธิ
มนษุยชน  

7. หลกัการความเคารพในความหลากหลาย (Principle of respect for diversity) องค์กร
ควรจ้างพนกังาน โดยไม่มีการแบง่แยกเชือ้ชาติ สีผิว ความเช่ือ อาย ุเพศ  
 
องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม  

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมนัน้มีองค์ประกอบหลากหลาย ซึง่ใน ISO 26000 ได้ก าหนด
องค์ประกอบหลกัของความรับผิดชอบไว้ 7 ประการ ดงันี ้ 

1. มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Organization governance) กลา่วคือ องค์กรควรก าหนด
หน้าท่ีให้คณะกรรมการฝ่ายจดัการ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสามารถสอดสอ่งดแูลผลงาน
และการปฏิบตัิงานขององค์กรได้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถ
ชีแ้จงให้ผู้ มีสว่นได้เสียได้รับทราบถึงผลการปฏิบตัิงานได้  



 164 

2. ค านงึ ถึงสิทธิมนษุยชน (Human rights) ซึง่เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ โดยสทิธิ
ดงักลา่วควรครอบคลมุถึงสทิธิความเป็นพลเมือง สทิธิทางการเมือง สทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรม และสทิธิตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 

3. ข้อปฏิบตัิด้านแรงงาน (Labor practices) องค์กรต้องตะหนกัวา่แรงงานไมใ่ชส่นิค้า 
ดงันัน้แรงงานจึงไม่ควรถกูปฏิบตัิเสมือนเป็นปัจจยัการผลติ  

4. การดแูลสิง่แวดล้อม (Environment) องค์กรจ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงหลกัการป้องกนั
ปัญหามลพิษการบริโภคอยา่งยัง่ยืน (Sustainable consumption) และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการผลิตและบริการ  

5. การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม (Fair operating practices) องค์กรตา่งๆ ควรแข่งขนั
กนัอยา่งเป็นธรรมและเปิดกว้าง ซึง่จะช่วยสง่เสริมประสทิธิภาพในการลดต้นทนุสนิค้าและบริการ 
นวตักรรมการพฒันาสนิค้าหรือกระบวนการใหม่ๆ  รวมถึงจะชว่ยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว  

6. ใสใ่จตอ่ผู้บริโภค (Consumer issues) องค์กรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบ
ข้อมลูในการใช้สนิค้าและบริการอยา่งเหมาะสม ทัง้ยงัต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาสนิค้าและ
บริการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการใช้งานและสขุภาพของผู้บริโภค 
นอกจากนีเ้ม่ือพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด องค์กรก็จะต้องมีกลไกในการเรียกคืน
สินค้า พร้อมทัง้ยงัต้องให้ความส าคญักบักฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด
อีกด้วย 

7. การแบง่ปันสูส่งัคมและชมุชน (Contribution to the community and society)   
 

เร่ิมท า ISO 26000 ได้อย่างไร 
การด าเนินการเพื่อเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมนัน้สามารถปฏิบตัิ ได้ไม่ยาก มี

ขัน้ตอนด าเนินการคือ เร่ิมแรกนัน้องค์กรจะต้องก าหนดให้การจดัท า ISO 26000  เป็นนโยบายของ
องค์กรนโยบายเสียก่อน จากนัน้จึงก าหนดโครงสร้างหน้าท่ีของผู้ ท่ีจะมารับผิดชอบในการปฏิบตัิ 
ตามนโยบาย พร้อมทัง้ท าความเข้าใจถึงบริบทของความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร  หลงัจาก
นัน้ก็ปรับปรุงให้เข้ากบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และยทุธศาสตร์ขององค์กร แล้วจึงจะน าไป
ปฏิบตัิให้ตรงตามแผนงานท่ีได้วางไว้ ทัง้นีใ้นการปฏิบตัิงานทุกครัง้จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลงานด้วย เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้และพฒันาได้ตอ่ไป อย่างไรก็ดี ในการด าเนินงาน
องค์กรควรจะท าการสื่อสารและประสานงานกบัคนภายในองค์กร รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ได้รับรู้และมีความเข้าใจตรงกนั จงึจะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ส าหรับประโยชน์ท่ีจะได้รับการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000 ในมมุมองด้านธุรกิจ
นัน้ สามารถเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดให้กบัองค์กร สร้างจดุแข็งให้กบัตราสินค้า 
ส่งเสริมภาพลกัษณ์และความร่วมมือในการบริหารองค์กร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ 
แรงจงูใจ และสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัพนกังาน ท าให้สามารถรักษาพนกังานท่ีดีไว้ให้อยู่กบัองค์กร
ตลอดไปได้ สว่นประโยชน์ในด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบัองค์กร  ลด
ปัญหาและผลกระทบจากสิง่แวดล้อม เสริมสร้างชมุชนและสงัคมให้เข้มแข็ง  

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม...เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

SCG จะมุ่งเน้นแสดงความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม ด้วยการจดักิจกรรม เช่น โครงการ
ปลกูป่า โครงการสร้างฝาย 10,000 ฝาย ภายใน 3 ปี เป็นต้น ซึง่กิจกรรมเหลา่นีจ้ านวนคร่ึงหนึ่ง
เป็นคนภายในชุมชนมาช่วยด าเนินการ ท าให้สามารถเรียนรู้ได้ว่าในการดแูลรักษาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมนัน้คนในชุมชน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย จึงจะท าให้สิ่งแวดล้อมและชมุชนอยู่
ตอ่ไปได้ อยา่งไรก็ตาม ในการด าเนินการและจดัท ากิจกรรมตา่งๆนัน้ SCG จะเปิดเผยข้อมลูให้กบั
คนในชมุชนได้รับทราบ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้สามารถพดูคยุ แสดงความคิดเห็น และสอบถาม
จากองค์กรได้ ทัง้นีย้งัต้องสามารถตรวจสอบได้จากภายนอก เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย 

นอกจากนี ้SCG ยงัมุ่งท่ีจะแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยจดักิจกรรม เช่น โครงการ
ให้ความรู้แก่ครูใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โครงการ SCG Sci-Camp ท่ีมุ่งให้ทนุการศกึษาแก่
นกัเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมุ่งท่ีจะพฒันาคนในสงัคมให้ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคน
ในองค์กร เพื่อให้เกิดความทดัเทียมกนัและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัด้วย นอกจากนี  ้ SCG ยงัมี
กิจกรรม OCOP ซึง่จะให้พนกังานทุกคนในองค์กรมีหน้าท่ีในการดแูลชุมชนรอบข้างขององค์กร 
โดยจะแบ่งพนกังานออกเป็นกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มเข้าไปคยุกับคนในชุมชนว่าประสบปัญหา
อะไรบ้าง หลงัจากนัน้องค์กรก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา ซึง่องค์กรอาจจะเข้าไปแก้ไขเองหรือให้
เงินทนุสนบัสนนุให้คนในชมุชนเข้าไป แก้ไขก็ได้แล้วแตค่วามเหมาะสม 

‚องค์กรจะต้องท าให้คนในชมุชนมีสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้  เน่ืองจาก
หากคนในชมุชนเดือดร้อน องค์กรก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ นอกจากนี  ้ SCG ยงัเช่ือว่ามาตรฐาน 
ISO 26000 จะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งในตลาดได้ เน่ืองจากปัจจบุนั
ลกูค้าไม่ได้เลือกใช้เฉพาะสินค้าท่ีมีคุณภาพดีเท่านัน้  แต่พวกเขายงัพิจารณาไปถึงการเลือก
ผู้ประกอบการท่ีดีด้วย ดงันัน้มาตรฐาน ISO 26000 จึงเป็นเสมือนตรารับรองว่าองค์กรมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพท่ีดีจริงทัง้ทาง ด้านสินค้าและบริการ รวมไปถึงการเป็นองค์กรซึ่งมีความ
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รับผิดชอบต่อสงัคม สง่ผลตอ่การพฒันาทางธุรกิจท่ียัง่ยืนตอ่ไป‛  กรรมการผู้จดัการใหญ่ SCG 
กลา่วปิดท้าย 
 
7 เกณฑ์ท างานสู่เป้าหมาย ISO 26000  

ศภุชยั เทพฒันพงศ์ ผู้อ านวยการ กองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ  ส านกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ในฐานะเป็นตวัแทนของประเทศไทยร่วม
ร่างเกณฑ์มาตรฐาน ISO 26000 กล่าวว่า ด้วยกระแสการท างานเพื่อสงัคม หรือ Cooperate 
Social Responsibility : CSR ท่ีเป็นแรงขบัเคลื่อนหนึ่งให้เกิดมาตรฐาน ISO 26000 ซึง่ให้
ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ Social Responsibility : SR ซึง่ไม่ใช่แคก่ารจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในหรือภายนอกองค์กร แต่ต้องหมายรวมถึงการจดัการทุกกระบวนการ
ท างานโดยไมส่ง่ผลกระทบกบัผู้ มีสว่น ได้เสีย  

ดงันัน้ ISO 26000 จะเป็นกรอบการท างานท่ีทกุฝ่ายร่วมกนัท าเพื่อสร้างโลกแห่งอนาคต
ให้มีความน่า อยู่ขึน้ โดยผู้บริหารต้องมีการคิดท่ีกว้างไกลและยัง่ยืน และต้องมีการจดัการ
นวตักรรมใหม่ๆ  มาสง่เสริมในบางเร่ือง เพราะหากทกุประเทศทัว่โลกมีระบบมาตรฐานน าทางย่อม
ก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ขึน้ ซึง่เมื่อมีมากจะท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในการจดัการ
ด้านสิง่แวดล้อมไป ทัว่โลก  

"ขณะนีม้าตรฐานไม่ได้จ ากดัอยูเ่ฉพาะภาคอตุสาหกรรม แตต้่องมีการก าหนดไว้เป็นกรอบ
การท างานกว้างๆ เช่น การบริการด้านสขุภาพ ความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม การประหยดัพลงังาน 
และรวมไปถึงการท่ีสังคมและโลกจะอยู่ร่วมกันอย่างไรจึงจะมีความสุขท่ียั่งยืน" และจากการ
ประชมุเพื่อร่างกรอบหลกัเกณฑ์ของ ISO 26000 ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีตวัแทน
จากทัว่โลกลงมติใน 7 แนวทางดงันี ้ 

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายโดยไม่หลีกเลี่ยง (Compliance With The Law) ซึง่เป็นการจดัการ
โดยพืน้ฐานท่ีทกุบริษัทต้องมี แตใ่นการน ามาใช้เพื่อเป็นระบบสากลของโลกผู้ประกอบบางประเทศ
อาจมีกฎหมาย บงัคบัใช้ไม่เหมือนกนั สามารถน าข้อบงัคบัท่ีเป็นผลดีตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียมาปรับใช้
กบัการท างานในอีก ประเทศหนึง่ท่ีไม่มีกฎหมายบงัคบั  

2. ต้องรู้จกัยอมรับทัง้ผิดและชอบ (Accountability) เน่ืองจากการท างานในภาวะของการ
แข่งขนัปัจจบุนัผู้ประกอบการพยายามสร้างความ เป็นหนึง่ท าให้บางครัง้อาจเกิดข้อผิดพลาดท าให้
ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบต้องหาคน รับผิดชอบ ดงันัน้ องค์กรผู้ผลิตต้องมีสปิริตยอมรับในสิ่งท่ีตนท า
ผิดพลาด  
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3. ท าทกุสิง่ด้วยความโปร่งใส (Transparency) โดยต้องมีความซื่อสตัย์ จริงใจ มีคณุธรรม 
จริยธรรม ซึง่จะเป็นเกราะป้องกนัความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้กบัการประกอบธุรกิจเพราะขณะ นีก้ระแส
ของทนุนิยมสง่ผลกระทบตอ่ทศันคติของคนคอ่นข้างมากท าให้ความรู้สกึผิด ชอบชัว่ดีลดน้อยลง  

4. ค านึงถึงการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development) ทัง้การท างานท่ีเป็นการ
รักษาสิง่แวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนการบริหารจดัการผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียให้เกิดขึน้
อยา่ง ยัง่ยืน โดยทกุฝ่ายตา่ง Win-Win  

5. ไม่ท าอะไรท่ีเสี่ยงตอ่ผลเสียหายร้ายแรง ซึง่เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้องค์กรน่าคบ
ค้า เพราะในการประกอบธรุกิจผู้บริหารยอ่มรู้ดีวา่สิง่ใดเป็นผลอนัตรายตอ่ผู้ อ่ืน ดงันัน้ ผู้บริหาร
ต้องมีการป้องกนัความเสีย่งทกุครัง้ในการท างาน  

6. เคารพสิทธิมนษุยชน (Respect For Fundamental Human Rights) เน่ืองจากคนทกุ
คนมีความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา ซึง่อาจเห็นได้ในบางประเทศท่ีมีการแบง่แยกสีผิว ท าให้
บุคคลากรในองค์กรมีการ แบ่งฝักฝ่าย โดยจะส่งผลให้เกิดความแตกแยกซึ่งท าให้เกิดความ
เสียหายตอ่ทรัพย์สินและชีวิต เพราะฉะนัน้การบริหารท่ีดีต้องมีความเท่าเทียมกนัเพื่อให้เกิดความ
แตกแยก น้อยท่ีสดุ  

7. ร่วมพฒันาสงัคม (Social Development) ด้วยการสนบัสนนุสง่เสริมด้านเงินทนุหรือ
ความรู้ให้กบัชมุชนท่ีตนท าธุรกิจอยู ่ ซึง่เมื่อทกุองค์กรมีเป้าหมายเดียวกนัจะท าให้เกิดเครือข่าย
พฒันาสงัคมระดบั ประเทศจนถึงระดบัโลก  

"ส าหรับทัง้ 7 กรอบการท างานในการประชมุใหญ่ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีมติ
เป็นเอกฉนัท์วา่ บริษัทท่ีดีไม่จ าเป็นต้องท าทกุประเด็น แตต้่องบอกถึงเหตผุลหรือความจ าเป็นทีไม่
ปฏิบตัิในข้อท่ีไม่ได้ท าในตอนท้าย ของรายงานมาตรฐาน ISO 26000"  

 
มาตรฐานสากล "ความรับผิดชอบต่อสังคม-ISO 26000" 

นายจกัรมณฑ์   ผาสกุวนิช   ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยภายหลงัได้รับรายงาน
จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม(สมอ.) ว่า   ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ก าลงัจะ
กลายเป็นมาตรฐานสากลตวัใหม่ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ  มาตรฐานหรือ ISO- 
International Organization for Standardization ซึง่กระทรวงอตุสาหกรรมโดย สมอ.ได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 1004 เข้าร่วมก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ISO 26000 ซึ่งครอบคลมุถึงกระบวนการจดัการ 5 ประเด็น ได้แก่ หลกั
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จริยธรรม สขุภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั รวมทัง้การใช้แรงงาน เช่ือกนัว่าผลของมนัจะเกิด
แรงกระเพ่ือม กว้างขวางพอสมควรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ่การค้าระหวา่งประเทศ 

‚การก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม ท่ี ISO ด าเนินการ
อยูใ่นขณะนี ้มีขอบข่ายกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุม่อตุสาหกรรมการสง่ออกและนกัลงทนุ  จึงควร
ประชาสมัพนัธ์ตอ่ผู้ เก่ียวข้องภายในประเทศทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแตเ่นิ่นๆ   ก่อนใช้
ในปี พ.ศ.2551 และเช่ือว่า ISO 26000 จะสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เช่ือมัน่ต่อองค์กรธุรกิจ 
นอกจากท าให้ภาคเอกชนมีความโปร่งใสเป็นธรรมแล้ว  ยงัเป็นมาตรฐานส าหรับปฏิบตัิท่ีดีต่อ
องค์กร เช่น การท ารายงานผลประกอบการ การดแูลพนกังาน ระบบสวสัดิการต่างๆ การไม่ใช้
แรงงานเด็ก รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   ซึง่เป็นพืน้ฐานในการพิจารณารางวลั
อตุสาหกรรมดีเดน่แตล่ะประเภทของกระทรวงอตุสาหกรรม และทัง้หมดยงัสอดคล้องกบัหลกัสิทธิ
มนษุยชนของสหประชาชาต ิและกฎหมายระหวา่งประเทศด้านแรงงานด้วย‛ นายจกัรมณฑ์ กลา่ว 

นายไพโรจน์ สญัญะเดชากลุ เลขาธิการส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมได้
กลา่วเพิ่มเตมิในเร่ืองดงั กลา่ววา่‚จดุยืนของประเทศไทยเป็นไปตามประเทศสว่นใหญ่และประเทศ
ก าลงัพฒันา ท่ีต้องการให้มาตรฐาน ISO 26000 เป็นเพียงข้อแนะน าอนัเป็นหลกัปฏิบตัิ (Guiding 
Principles) ไม่ประสงค์ให้เป็นมาตรฐานระบบการจดัการท่ีใช้ในการรับรอง ซึง่อาจเป็นอปุสรรค
ทางการค้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้โดยไม่จ าเป็น เช่น ค่าตรวจประเมินในการขอรับรอง ดังนัน้ 
ลกัษณะการด าเนินการส าหรับมาตรฐาน ISO 26000 จะเป็นหลกัปฏิบตัิท่ีองค์กรต่างๆ ได้ใช้
ประโยชน์เพื่อน าไปปฏิบตัิรักษาไว้ และปรับปรุงวิธีการด าเนินการเหมือนหลกัธรรมาภิบาลของ
ธุรกิจแต่จะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เพราะผ่านการเห็นพ้องต้องกนัจากประเทศสมาชิก
ของ ISO ท่ีมีอยูม่ากกวา่ 100 ประเทศ คาดวา่มาตรฐาน ISO 26000 จะประกาศใช้ปี พ.ศ.2551‛ 
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มาตรฐาน ISO 26000 โอกาสหรืออุปสรรคในการด าเนินธุรกิจยุคใหม่ 
การด าเนินธุรกิจในกระแสแห่งโลกปัจจบุนันัน้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการแข่งขนัทางการค้ามี

ความรุนแรงขึน้ทุกขณะ การบริหารธุรกิจท่ีมีมุมมองเฉพาะอัตราผลตอบแทน หรือก าไรเชิง
เศรษฐศาสตร์อย่างเดียวนัน้ อาจไม่เพียงพอต่อค าตอบในการอยู่รอดของธุรกิจ ตลอดจนไม่
สามารถสร้างความเติบโตอย่างยัง่ยืนให้แก่ องค์กรได้หากปราศจากความใส่ใจในกระบวนการ
ด าเนินกิจการทัง้ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล อันหมายถึงการให้
ความส าคญัอย่างจริงจงัตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย (Stakeholder) หรือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินธุรกิจท่ีแวดล้อมองค์กร โดยพิจารณาถึง ‚ท่ีมาของก าไร‛ เป็นส าคญัยิ่งกว่าเพียง แค ่
‚การคืนก าไร‛ กลบัไปสูส่งัคม ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่ การประเมินผลประกอบการของธุรกิจนัน้ตัง้อยู่
บน หลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนด้วยสามเสาหลกั (Triple bottom line) อนัได้แก่ สงัคม สิง่แวดล้อม 
และผลก าไร (people-planet-profit)  

อยา่งไรก็ตาม ประเด็นเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธุรกิจหรือ CSR ยงัคงทวี
บทบาทส าคญัในสงัคมไทยอย่างตอ่เน่ือง ประเดน็ส าคญัท่ีทกุภาคสว่นทัง้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความ
สนใจเป็นอย่างยิ่งใน พ.ศ. 2553 นี ้ คือ การประกาศใช้มาตรฐาน ISO 26000 อนัเป็นมาตรฐาน
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมมาตรฐานแรกซึง่เป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก และมาตรฐานดงักลา่วจะ
กลายเป็นโอกาสหรืออปุสรรคในการด าเนินธุรกิจขององค์กรหรือไม่ จงึเป็นสิง่ท่ีน่าจบัตามองตอ่ไป 

 
เตรียมความพร้อมในการท าธุรกิจยุคใหม่กับ ISO 26000 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( International Organization for 
Standardization : ISO) ได้ก าหนดมาตรฐาน  ISO 26000 : Social Responsibility โดย
ตวัแทนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของจากทัว่โลก อาทิ ผู้บริโภคภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
แรงงาน ภาคบริการ องค์กรเอกชน และผู้ เช่ียวชาญ ฯลฯ ได้มีบทบาทในการร่างมาตรฐานนีข้ึน้ 
เพื่อให้มีข้อเสนอหรือข้อแนะน า (Guidance document) ท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินงาน ด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรในระดบัสากล และเป็นสิง่ท่ีองค์กรตา่งๆ ทกุประเภท  (ไม่
ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ หรือแม้แต่ภาคประชาสงัคม เช่น องค์กรไม่แสวงหาก าไร) และทุก
ขนาด (ทัง้ใหญ่ กลาง หรือแม้แตเ่ลก็) พงึปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ืองเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

ในร่าง ISO 26000 ซึง่พฒันาร่างตา่งๆ มาตัง้แต ่ ค.ศ. 2002 มีก าหนดเสร็จสมบรูณ์
ประกาศเป็นมาตรฐานภายใน ค.ศ. 2010 นี ้ ได้ก าหนดประเด็นหลกัของความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ไว้ 7 ประการ ซึง่องค์กรตา่งๆ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ ได้แก่ 
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ประเด็นส าคญัท่ีหลายฝ่ายให้ความสนใจในมาตรฐาน ISO 26000 นัน้ อยู่ท่ีประเด็นการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าร่างมาตรฐานของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะท าให้มาตรฐาน ISO 
26000 นี ้สามารถตอบโจทย์ของทกุฝ่าย และมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้อีกประเด็นท่ีส าคญัคือ 
จุดมุ่งหมายของมาตรฐานนีม้ิได้ใช้ส าหรับการตรวจสอบ และรับรอง แต่เป็นมาตรฐานท่ีมุ่ง
สนบัสนนุและส่งเสริม ให้องค์กรน าไปปฏิบตัิด้วยความสมคัรใจ เพราะการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมนัน้ก็คือการท าความดีท่ีเกิดจากใจไม่ต้องให้ใครบงัคบั การด าเนินตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด จงึเป็นเพียงพืน้ฐานของการแสดงความรับผิดชอบเท่านัน้ และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบ
ทัง้ 7 ประการแล้วจะเห็นได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสงัคมมิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์องค์กรดงัท่ีคนสว่นใหญ่เคยเข้าใจกนัมา 
 
ความเคล่ือนไหว ISO 26000 ในประเทศไทย  

ไชยยศ บญุญากิจ รองประธานสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย เผยถึงความรู้ความเข้าใจท่ีองค์กร
ธุรกิจมีตอ่เร่ือง ความรับผิดชอบตอ่สงัคมวา่ ‚ท่ีผ่านมากิจกรรมท่ีองค์กรธุรกิจ สว่นใหญ่ในประเทศ
ไทยด าเนินการคือ การแบ่งปันให้กบัสงัคม และชุมชนรอบข้าง ได้แก่ การแจกของ แจกเงิน และ
การท ากิจกรรมเพื่อประชาสมัพนัธ์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีแ้ท้จริงแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมเท่านัน้ แตย่งัมิใช่ความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีแท้จริงและสมบรูณ์ ซึง่ควร
เร่ิมจากการบริหารจดัการองค์กรภายในให้ดีเสียก่อน แล้วค่อยช่วยเหลือสงัคมภายนอกต่อไป จึง
จะเกิดการพฒันา ท่ียัง่ยืนอยา่งแท้จริงได้‛ 

ด้วยเหตุนี ้องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงต้องศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ดีเสียก่อน เพื่อให้เกิดพืน้ฐานทางความคิด ความเช่ือ และหลกัปฏิบตัิท่ี
ตรงกนัทัง้นีห้น่วยงานตา่งๆ ในประเทศไทยก็ได้มีความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมพร้อมกบัการก้าวไปสู่ 
การด าเนินมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสากล โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรมร่วมกบั
ส านกัมาตรฐานอตุสาหกรรม และสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้เดินหน้าผลกัดนั ‚โครงการ
สง่เสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอตุสาหกรรมตอ่สงัคม‛ หรือ CSR-DIW ขึน้ เม่ือ พ.ศ. 
2551 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม จะได้พฒันาตนเองเพื่อเป็นใบเบิกทางสูม่าตรฐาน ISO 26000 ท่ีจะ
ประกาศใช้อยา่งเป็นทางการในอนาคตอนัใกล้นี ้

ภายใต้โครงการ CSR-DIW ผู้บริหารระดบัสงูของแต่ละองค์กรท่ีเข้าร่วมต้องลงนามใน
ข้อตกลงความร่วมมือของโครงการ และมีการสร้างเครือข่ายระหว่างกนัเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะอบรมกฎเกณฑ์ให้ แล้วลงพืน้ท่ีเพื่อให้ค าแนะน า (coaching) เจาะลกึ
ทัง้ 7 ประเด็นหลกัให้แตล่ะโรงงานก่อนจะท าการประเมิน (audit) และมอบเกียรติบตัรแก่องค์กรท่ี
ผา่นเกณฑ์ อาทิ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากดั และบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จ ากดั เป็นต้น 

สทุธิศกัดิ์ ไกรสรสธุาสินี อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และผู้ เช่ียวชาญด้าน CSR ได้ให้ทศันะจากการศกึษาเปรียบเทียบ
มาตรฐาน CSR-DIW กบัร่างมาตรฐาน ISO 26000 ว่า ‚มาตรฐานทัง้สองมีความสอดคล้องกนั
อย่างมาก โดยเฉพาะหลักการต่างๆ และประเด็นหลักทัง้ 7 ประการ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถมองเห็นภาพรวมของการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้ง่ายขึน้ สง่ผลให้ผู้ประกอบการ
สามารถศึกษา และมองเห็นแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบตัิได้ มาตรฐานนีจ้ึงน่าจะมีบทบาทต่อ
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมไทยในอนาคตอนัใกล้‛  
 
ก้าวสู่โอกาสในการท าธุรกิจกับ ISO 26000 

ไชยยศ  บญุญากิจ กลา่วถึงหลกัคดิส าคญัท่ีจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินตามมาตรฐาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างประสบความส าเร็จว่า‚ประเด็นส าคัญของมาตรฐานความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีองค์กรพงึยดึถือมี 4 ประการ คือ 1) การท าตามกฎหมายหรือหลักปฏิบัติ
สากล (International norm) 2) การปฏิบตัิให้ตรงกบัความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) 
การบรูณาการความรับผิดชอบตอ่สงัคมสูก่ารบริหารจดัการองค์กรภายใน และ 4) ประการสดุท้าย
คือการน าไปสูจ่ดุมุง่หมายของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน‛  

ด้วยเหตนีุ ้ความส าคญัของมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่องค์กรธุรกิจนัน้ อาจ
กล่าวได้ว่า หากองค์กรธุรกิจใดสามารถด าเนินการตามมาตรฐานดงักล่าวได้โดยเฉพาะองค์กรท่ี
ต้องติดตอ่ค้าขายในเวทีระดบันานาชาติ มาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมอาจเป็นใบเบิกทางท่ี
ดีให้เป็นท่ียอมรับในสงัคมโลก รวมทัง้ยงัสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนักบัคู่แข่งได้
เป็นอยา่งดี 

นอกจากนี ้ความรับผิดชอบต่อสังคม ยังมีประโยชน์ในแง่ของพนักงานท่ีเกิดความ
ภาคภมูิใจในการท างานร่วมกบัองค์กร สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีความสขุนอกเหนือจากการ
ตอบแทนในรูปของเงิน ท าให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไว้ได้ อีกทัง้ยัง
สามารถดงึดดูให้บคุลากรคณุภาพรุ่นใหม่ๆ ให้เข้ามาร่วมงานกบัองค์กร และขณะเดียวกนัองค์กร
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ยังสามารถสร้างรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึน้จากการท่ีลูกค้าเลือกซือ้สินค้า และ
บริการจากองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยเช่นกนั  
 
ISO 26000 กับอุปสรรคที่ท้าทาย 

ในด้านของอปุสรรคท่ี ISO 26000 มีตอ่องค์กรธุรกิจนัน้ ท่ีเห็นได้ชดัเจนก็คือการท่ีบคุลากร
ในองค์กรธุรกิจของไทยยงัมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 26000 ไม่เพียงพอ 
ตลอดจนรายละเอียดในมาตรฐานท่ีมีความซบัซ้อน และต้องมีการปรับให้เข้ากบับริบทของแต่ละ
องค์กร ยงัเป็นประเด็นท่ีทุกองค์กรยงัต้องติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและ
พฒันาตอ่ไป 

สุทธิศกัดิ์  ไกรสรสุธาสินี เห็นว่า ‚จุดเร่ิมต้นอยู่ท่ีระยะเวลาท่ีผ่านมาสงัคมไทยมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนไปมากว่า CSR เป็นเพียงกิจกรรมคืนก าไรเสริมสร้างสงัคมด้วยการแสดงความ
เอือ้อาทรสงเคราะห์ผู้ ด้อยโอกาสเท่านัน้ โดยละเลยการพิจารณาให้ลึกลงไปว่าก าไรนัน้ได้มา
อย่างไร กิจการท่ีก าลงัด าเนินอยู่นัน้เป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้สว่นเสียหรือไม่ ซึง่นัน่ก็คือสาระส าคญั
ของ CSR และ ISO 26000‛ 

ประเด็นส าคญัท่ีก าลงัเป็นท่ีน่าจบัตามองต่อไปคือ แม้ว่าองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การมาตรฐานจะยืนยนัว่ามาตรฐาน ISO 26000 เป็นข้อแนะน าในการปฏิบตัิมิใช่ข้อบงัคบั เพื่อ
หลีกเลี่ยงการน าไปใช้เป็นเง่ือนไขทางการค้า แต่ในทางปฏิบตัิแล้วองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะใน
ภาคอตุสาหกรรม อาจหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ISO 26000 ได้ยาก เพราะมาตรฐานนีมี้
แนวโน้มท่ีจะเป็นเง่ือนไขการซือ้ขายสินค้าและบริการกบัคูค้่าในต่างประเทศได้ ดงันัน้ หากองค์กร
ไทยไมป่รับตวัให้สอดรับกบัมาตรฐาน ISO 26000 ก็อาจน าไปสูก่ารถกูกีดกนัทางการค้าในท่ีสดุ 

ถึงกระนัน้ สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี ให้ทัศนะว่า ‚ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมุ่งลด
ผลกระทบเชิงลบอย่างจริงจงั และสร้างประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สังคมพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนได้นัน้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานใดหรืออาจถูกน าไปใช้เป็ น
ประเด็นกีดกันทางการค้าหรือไม่ หากพิจารณาให้รอบคอบในระยะยาวแล้ว ก็ยงัเป็นสิ่งท่ีองค์กร
ธุรกิจในประเทศไทยพึงปฏิบตัิ เพราะคณุประโยชน์ท่ีได้จะกระจายไปสู่สงัคมในวงกว้างกว่า และ
ยั่งยืนกว่าการมุ่งตอบสนองต่อการลงทุนของผู้ ถือหุ้ นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในระยะสัน้ๆ ผู้ ได้ รับ
ประโยชน์หลกัๆ จาก CSR ท่ีลงลึกไปถึงแก่นในการด าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมก็คือคนไทย
สว่นรวมในสงัคมไทย ทัง้ในวนันีแ้ละในวนัหน้า‛ 
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ค าตอบแห่งความยั่งยืน 
ไชยยศ บุญญากิจ ได้กล่าวทิง้ท้ายฝากข้อคิดในการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคมให้องค์กรธุรกิจต่างๆ น าไปพิจารณากนัตอ่ว่า ‚กิจกรรมด้านความรับผิดชอบตา่งๆ ท่ีองค์กร
เลือกท าควรค านงึถึงประเด็นตอ่ไปนีค้ือ ต้องเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัธุรกิจหลกัขององค์กร โดย
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม พร้อมทัง้ยังต้องท าอย่างจริงจังต่อเน่ือง และท่ีส าคญัคือผลลพัธ์ต้อง
น าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน‛  

การท่ีองค์กรธุรกิจจะสามารถน ามาตรฐาน ISO 26000 ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนัน้ ก่อนอ่ืนต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึง้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไร 
ปฏิบตัิกนัอยา่งไร และมีจดุมุง่หมายอย่างไร ซึง่ในขณะนีแ้ตล่ะองค์กรตา่งก็มีคูมื่อท่ีดีในการปฏิบตัิ
คือมาตรฐาน ISO 26000 ท่ีก าลงัจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2553 หรือมาตรฐาน CSR-DIW ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั ซึง่ได้รับการประยกุต์ให้เข้ากบับริบทขององค์กรธุรกิจไทยแล้ว  

นอกจากนี ้ภาครัฐอาจยังต้องมีมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือ และสร้างแรงจูงใจให้แก่
องค์กรเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีองค์กรก็ต้องให้ความร่วมมือ และปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในเพ่ือสร้าง
กระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO 26000 จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีหยัง่ราก
ลกึ ภายในองค์กร เพื่อสร้างความเจริญเติบโตเคียงคูส่งัคมไทย และสงัคมโลก 

สดุท้ายไมว่า่มาตรฐาน ISO 26000 จะเป็นอปุสรรค หรือโอกาสในการด าเนินธุรกิจก็ตาม 
แตเ่หนือสิ่งอ่ืนใดก็คือมาตรฐาน ISO 26000 มีสว่นส าคญัในการพฒันาเพื่อพรุ่งนีท่ี้ดีกวา่ และเป็น
พลงัหนึง่ท่ีผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลก...สูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนตอ่ไป 

  
แนวคดิและทศิทางของมหาวิทยาลัย 

 
ทกุประเทศทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยก าลงัเร่งรัดปรับเปลี่ยนรูปแบบการพฒันาตนเข้าสู่

สงัคม เศรษฐกิจใหม่ และสงัคมฐานความรู้ (knowledge-based society) เพื่อให้ประเทศมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศกึษา 
มหาวิทยาลยัเป็นขมุก าลงัทางปัญญาท่ีจะสามารถชีน้ าสงัคมไปในทิศทางท่ีถกูต้อง มหาวิทยาลยั
ราชภฏัต่างๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดพฒันาและปรับเปลี่ยนการจดัการศึกษาและการ
เรียนการสอน เพื่อให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง จดุเร่ิมต้นส าคญัคือ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจดัการท่ีดีและการใช้ ยทุธศาสตร์เชิงรุก เพื่อให้การจดั
การศกึษามีคณุภาพ สนองตอบความต้องการของสงัคม และสามารถแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัทัง้
ในและตา่งประเทศในท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัมีพนัธกิจท่ีส าคญัคือ การผลิตบณัฑิต สร้างและพฒันาองค์ความรู้
และนวตักรรม บริการวิชาการแก่สงัคม ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และการสง่เสริมวิชาชีพครู 
ยงัต้องมีบทบาทส าคญัในการตอบสนอง ชีน้ า แจ้งเตือนและแก้ปัญหาให้กบัชมุชนและสงัคม จึง
เป็นเสมือนสมองขมุก าลงัทางวิชาการและจิตวิญญาณของสงัคม การท่ีมหาวิทยาลยัจะสามารถ
ด าเนินภารกิจ ตามบทบาทหน้าท่ีดงักล่าวให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
มหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องมีความคล่องตวัและมีความอิสระในการด าเนินงาน  ทัง้ด้านการบริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรต่างๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการเพื่อสามารถ
คิดค้น แสวงหาความรู้ ความจริงเพื่อการสร้างสรรค์นวตักรรมและพฒันาความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ ให้กบัชมุชน และสงัคม ตลอดจนประเทศชาตท่ีิจะสามารถแขง่ขนักบันานาประเทศ ทัง้นี ้
ควบคูก่บัความรับผิดชอบ (accountability) ท่ีมหาวิทยาลยัพงึมีตอ่สงัคม และประเทศชาติภายใต้
การก ากบัและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน155 

การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจดัการท่ีดี 
หรือระบบธรรมาภิบาล (good governance) และโปร่งใส ท่ีต้องอาศยัการมีสว่นร่วม ความร่วมมือ
ร่วมใจของทีมงาน บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดบัของมหาวิทยาลยั มีการ
กระจายอ านาจ (empowerment) อย่างเป็นระบบเพื่อท่ีจะน าพาและขบัเคลื่อนองคาพยพของ
มหาวิทยาลยัให้บรรลตุามเป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ โดยเน้นการระดมทรัพยากร การสร้าง
พนัธมิตร (partnership) เครือข่าย และการมีสว่นร่วมจากทัง้ภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ตลอดจน
องค์กรท้องถ่ิน ชมุชนและประชาชน 

 
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  

จากประเดน็ปัญหาและจดุอ่อนท่ีกลา่วมาข้างต้น มหาวิทยาลยั จ าเป็นต้องปฏิรูปทัง้ระบบ 
จึงได้ก าหนดเป้าหมาย และทิศทาง เพื่อท่ีจะสร้างความเข็นแข็งสูก่ารเป็น มหาวิทยาลยัคณุภาพ
ชัน้น าเพื่อปวงชน สามารถเป็นท่ีพึง่ของชมุชน สงัคม และแข่งขนักบัมหาวิทยาลยันานาชาติได้ จึง
ก าหนดนโยบายและเป้าประสงค์ เพื่อการพฒันามหาวิทยาลยัในปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ดงันี ้ 

1. เน้นการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และตรงกบัความต้องการของชมุชน และสงัคม ยก
มาตรฐานความเป็นอยู ่และพฒันาคณุภาพชีวิตชมุชน และท้องถ่ิน ให้สามารถพึง่พาตนเอง   

                                                 
155 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, แนวคดิและทิศทางของมหาวิทยาลยั (Online).  

Accessed 07/07/2553.  Available from http://www.ssru.ac.th/app/front/about/vision.php, 
1-3. 

http://www.ssru.ac.th/app/front/about/vision.php
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2. ใช้กระบวนการวิจยั ทัง้การวิจยัพืน้ฐาน  วิจยัประยกุต์ และวิจยัเชิงนโยบาย ท่ีสามารถ
น ามาประยกุต์ใช้ในการยกคณุภาพชีวิตชมุชน และใช้ในเชิงธุรกิจ รวมทัง้การวางรากฐานเพื่อการ
พฒันาสร้างนวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์ จากภมูิปัญญาไทยท่ีเพิ่มมลูคา่ให้กบัมหาวิทยาลยั ชมุชน 
และสงัคม  

3. เป็นกลไกขบัเคลื่อนพฒันา และชีน้ าชุมชนท้องถ่ิน และสงัคมไทยสู่สงัคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ รวมทัง้ผลกัดนัชมุชนให้เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน  และเพิ่มศกัยภาพ 
และขีดความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศ 

4. มีระบบบริหารจดัการท่ีดี บริหารเชิงยุทธศาสตร์ และธรรมาภิบาล ท่ีเน้นคณุภาพ
คล่องตวั ยืดหยุ่น มีเสรีภาพทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส 
รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ ภายใต้การก ากบัดแูลของสภามหาวิทยาลยั โดยค านึงถึงความ
ต้องการและความจ าเป็นในการพฒันา นกัศกึษา อาจารย์ บคุลากร ชมุชน ท้องถ่ิน และสงัคม
โดยรวม  

5. เป็นศนูย์บริการ และเผยแพร่ข้อมลูสนเทศทางด้านศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
และน าภมูิปัญญาไทยสูส่ากล  

6. ยกคณุภาพและมาตรฐานของอาจารย์ ข้าราชการ และพนกังานให้มีศกัยภาพ มี
ความสามารถในการแข่งขนัในยคุสงัคมฐานความรู้สนบัสนุน และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ง หน้าท่ีวิชาชีพ และจดัสวสัดิการ และคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ  

7. ยกมาตรฐานในการระดมทุน และหารายได้ เพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลยับ่มเพาะ
วิสาหกิจท่ีมีคณุภาพ และเป็นมืออาชีพ  

8. ประชาสมัพนัธ์ และจดัการตลาดเชิงรุก  จดัท าแผนงานและแผนด าเนินการการตลาด
และการประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุก เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ผลงานด้านวิชาการและงานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัอย่างมี เป้าหมายเพื่อท าให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จักแก่  
นกัเรียน นกัศกึษา ผู้ประกอบการ ชมุชนและสงัคม  
 
เป้าหมาย  

ในระหวา่ง พ.ศ. 2549-2551 เพื่อพฒันามหาวิทยาลยัสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัคณุภาพชัน้
น า เพื่อปวงชน สูค่วามเป็นนานาชาต ิและมหาวิทยาลยัในก ากบั จงึก าหนดเป้าหมายไว้ ดงันี ้ 

1. ด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
 กระจายอ านาจอยา่งเป็นระบบ มีประสทิธิภาพในทกุระดบั 
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 ปรับปรุงกระบวนปฏิบตัิงาน ให้เกิดความคลอ่งตวั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 บริหารการเงินและงบประมาณให้โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ 
 ใช้ยทุธศาสตร์ในการจดัการเชิงรุก ทัง้ระดบัคณะ ศนูย์ และส านกั 
 เน้นผลงานเป็นส าคญัโดยค านงึถึงความคุ้มคา่ ความมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 
 บริหารจัดการโดยอาศยัระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารท่ี

ทนัสมยัเป็น e-university management 
 บริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ จนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 บริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และ

เปิดโอกาสให้ชมุชนได้เข้ามามีสว่นร่วม 
 จดับริการด้านสวสัดิภาพ สวสัดิการท่ีครบวงจร และเป็นองค์รวม ทัง้ในด้าน

กายภาพ ความปลอดภยั สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ 
 สง่เสริมให้นกัศกึษาได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง สขุภาพกาย สภุาพจิตใจด้าน

วิชาการ และในด้านสงัคม โดยเฉพาะเน้นด้านคณุธรรมและจริยธรรม เสริมสร้าง
ทกัษะภาษา การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีอยา่งเพียงพอ 

 จดัสรรและระดมการใช้ทรัพยากร และทรัพย์สนิอยา่งมีคณุคา่และสร้างมลูคา่เพิ่ม
ในการท่ีจะสร้างรายได้ให้แก่ มหาวิทยาลยั 

2. ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 จดัการศกึษาให้มีความหลากหลาย สนองความต้องการของผู้ เรียน (student-

driven) แตย่งัคงความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
 ให้มีจดุเน้นทางยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน (strategic-driven) มีความเป็นเลิศในสาขา

ท่ีเช่ียวชาญ แตค่งความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของรัฐในการขบัเคลื่อนประเทศ
ให้ก้าวหน้าไปใน เศรษฐกิจและสงัคมแห่งความรู้ 

 เช่ือมโยงและบรูณาการการศกึษาเข้ากบัการวิจยั การให้บริการทางวิชาการ และ
กิจการนักศึกษา โดยอาศยัความร่วมมือจากภายนอก  เช่น การร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในการจดัสหกิจศกึษา (cooperative education) การร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 พฒันาและยกมาตรฐานอาจารย์ ข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั 
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3. ด้านวิจยัและสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ สังคม 
 มุ่งสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มขึน้  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และน าไป

ประยกุต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของสงัคม 
 เร่งรัดงานวิจยัให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของชาตแิละเหมาะกบัสภาพสงัคม 

ปัจจบุนัและผลงานวิจยัท่ีเป็นการชีน้ าสงัคมท่ีพอเหมาะ 
 เช่ือมงานวิจัยเข้ากับกับการเรียนการสอน การบริการชุมชน และงานกิจการ

นกัศึกษา และเช่ือมโยงกับเครือข่ายภายนอกคือชุมชน  องค์กรธุรกิจและ
สถาบนัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ 

4. ด้านบริการวชิาที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของ ชุมชน 
 เป็นแหลง่ความรู้ ธนาคารแห่งความรู้และปัญญาของชมุชน ท่ีจะเป็นแหลง่รวม

ความรู้เก่ียวกบัชมุชน ของชมุชนและเพ่ือชมุชน 
 มีสว่นร่วมด้านวิชาการ ในการพฒันานวตักรรมตา่งๆ ในชมุชน 
 พฒันาและยกคณุภาพชีวิตท่ียัง่ยืน และพอเพียงแก่ชมุชนและสงัคม 
 เช่ือมโยงกิจกรรมด้านการเรียนการสอน กิจกรรมการพฒันานกัศกึโดยร่วมมือกบั

สถาบนัการศกึษาอื่นทัง้ในและตา่งประเทศ ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชมุชน 
5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และน าสู่สากล 

 ท าน ุบ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยบรูณาการเข้ากบัการเรียนการสอน การวิจยักิจการ
นกัศกึษา และการให้บริการทางวิชาการ 

 ศนูย์ให้บริการข้อมลูและสารสนเทศ ศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 
 เผยแพร่ พฒันาและยกมาตรฐานภมูิปัญญา ศิลปะและวฒันธรรมไทยสูส่ากล 

 
บทบาทของมหาวิทยาลัย  

รังสรรค์ ธนะพรพนัธุ์156 กลา่วไว้วา่ มหาวิทยาลยัไมไ่ด้มีฐานะเป็นเพียง "หนว่ยผลติ
บคุลากร" เท่านัน้ หากท าหน้าท่ีเป็น "หน่วยผลิตความรู้"  

ในประเทศตะวนัตกท่ีภาคอตุสาหกรรมเป็นกลจกัรขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศท่ีส าคญั  
มหาวิทยาลยัจ านวนมากท าหน้าท่ีรับใช้ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  มีงานวิจัยและ

                                                 
156 รังสรรค์ ธนะพรพนัธุ์ อ้างถงึใน สมเกียรติ  ตัง้นโม และคณะ, ภาพอนาคตเศรษฐกิจ

กับการอุดมศึกษาไทย, Accessed 6/7/2553.  Available from html:file://C:/Documents and 
Settings/Administrator/Desktop/Management/Document408.mht, 1-6.  
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การศึกษาเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุงการผลิตใน
ภาคอตุสาหกรรมให้มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ และเน้นศกัยภาพในการแข่งขนั ในสงัคมเหล่านี ้
มหาวิทยาลยัมีฐานะเป็นองค์กรผลิตความรู้และบคุลากรท่ีส าคญั ได้รับเงินอดุหนนุและบริจาคจาก
ทัง้รัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

บริบทของมหาวิทยาลยัในสงัคมไทยนัน้แตกต่างไปจากมหาวิทยาลยัในสงัคมตะวนัตก  
โดยภมูิหลงัทางประวตัิศาสตร์ มหาวิทยาลยัไทยเป็นเพียงองค์กรท่ีผลิตบคุลากรป้อนระบบราชการ
เท่านัน้ ต่อมาเม่ือเศรษฐกิจขยายตวัมากขึน้ มหาวิทยาลยัก็เน้นการผลิตทรัพยากรมนุษย์และ
ก าลงัคนเพื่อตอบสนองความต้องการ ของระบบเศรษฐกิจด้วย ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
มหาวิทยาลยัไทยท าหน้าท่ีหลกัเป็นเพียงหน่วยผลิตบุคลากรโดยอาศยัภูมิปัญญา ความรู้จาก
สงัคมตะวนัตก มิได้ท าหน้าท่ีผลิตองค์ความรู้ใหม่ และเสริมสร้างแนวคิดและวิทยาการท่ีก้าวหน้า 
เพื่อรองรับการเตบิโตตามวิถีทางของสงัคมไทย  

หากมหาวิทยาลยั ต้องการผนัตวัเองให้เป็นหน่วยผลิตความรู้ เพื่อสนองตอบความ
ต้องการของสงัคม มหาวิทยาลยัจะต้องพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางวิชาการ ท่ีเอือ้ต่อการ
พฒันาการวิจยั สร้างบรรยากาศและกฎเกณฑ์ให้อาจารย์ต้องผลิตองค์ความรู้ใหม่ รัฐบาลและ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องร่วมมือกนัส่งเสริมทัง้ในลกัษณะเงินทนุวิจยัและแรงจงูใจในรูปแบบอ่ืนๆ  
เช่น รางวลั ต าแหน่ง และเงินทนุวิจยัท่ีเหมาะสมพอเพียง  

ค าถามคือ สถาบนัอดุมศกึษาไทยจะท าหน้าท่ีเป็นทัง้หน่วยผลิตบคุลากรและหน่วยผลิต
ความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมดลุ และสอดคล้องต่อความต้องการและ
ความจ าเป็นของสงัคมหรือไม่ อะไรเป็นปัจจยัผลกัดนัส าคญัท่ียงัขาดหายไป  

 
แรงผลักดนัของระบบเศรษฐกิจต่อการงานอาชีพ 

1. ลักษณะความรู้ และทกัษะของผู้จบอุดมศึกษาที่ระบบเศรษฐกจิในอนาคต
ต้องการ 

สงัคมโลกปัจจบุนัมีความโน้มเอียงไปเป็นสงัคมฐานความรู้ (knowledge based-society) 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และจินตนาการของมนษุย์ มีราคาและคณุคา่สงูกว่า
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ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเคร่ืองจักร เพราะความรู้คือความสามารถท่ีจะก่อให้เกิดการกระท า 
(knowledge is the capacity to act)157  

ลกัษณะเดน่ของ สงัคมฐานความรู้คือการท่ีอาชีพ (professions) สว่นใหญ่จะเก่ียวพนักบั
การใช้วิชาความรู้ เหลืออาชีพท่ีใช้ทกัษะความรู้ขัน้ต ่า (low cognitive skills) อยูน้่อยมากและจะ
ลดลงอยา่งรวดเร็ว 

สงัคมฐานความ รู้ต้องการแรงงานท่ีมีความรู้ (knowledge worker) และแรงงานเหลา่นี ้
ต้องอาศยั  

1) ระบบการศกึษาท่ีจะให้ใบผา่นทางสูก่ารท างานในชัน้แรก และ  
2) การศกึษาอบรมตอ่เน่ืองตลอดอายกุารท างานเพื่อให้ความรู้ท่ีมีทนัสมยัอยูเ่สมอ  
ประเทศสว่นใหญ่มีความพร้อมในการให้การศกึษาแรงงานท่ีประกอบวิชาชีพชัน้สงู แพทย์ 

ทนายความ แต่ส าหรับความรู้ท่ีใช้ทกัษะด้านการจดัการ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
(knowledge technologists) นัน้ ประเทศสว่นใหญ่ยงัไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ความต้องการด้านดงักลา่ว158  

ดงันัน้ ใน 10 ” 20 ปีข้างหน้า สถาบนัอดุมศกึษาซึง่ท าหน้าท่ีหลกัในการให้การศกึษาท่ี
เป็นทางการจะต้องจดัการศกึษาเพ่ือ "ตอ่ยอด" ความรู้ และจดัโครงการฝึกอบรมตอ่เน่ืองส าหรับ
แรงงานวิชาชีพในสาขาตา่งๆ อยูต่ลอดเวลา ผลท่ีตามมาก็คือ วฒุิบตัรและปริญญาบตัรจะมี
ความส าคญัมากขึน้  

การขยายตวัของตลาดแรงงาน ค่านิยมทางสงัคม การท่ีภาครัฐ และเอกชนก าหนด
โครงสร้างอตัราเงินเดือนตามวฒุิและประกาศนียบตัร ส่งผลให้มหาวิทยาลยัส่วนหนึ่งกลายเป็น 
"หน่วยขายปริญญาบตัร" โครงการฝึกอบรมตา่งๆ ตัง้ขึน้มาเพื่อสนองความต้องการปริญญาบตัร
และวุฒิบัตรท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว  สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีสภาพคล้ายกับก าลัง
ประกอบการธุรกิจอดุมศกึษา (commercialization of higher education) โดยท าให้การประสาท
วฒุิบตัร ปริญญาบตัรซึง่มหาวิทยาลยัมีอ านาจตามกฎหมายกลายเป็นสินค้า (commodity) อย่าง

                                                 
157 Stehr อ้างถงึใน สมเกียรติ  ตัง้นโม และคณะ, ภาพอนาคตเศรษฐกิจกับการ

อุดมศึกษาไทย, Accessed 6/7/2553.  Available from html:file://C:/Documents and 
Settings/Administrator/Desktop/Management/Document408.mht, 2. 

158 Drucker อ้างถืงใน สมเกียรติ  ตัง้นโม และคณะ, ภาพอนาคตเศรษฐกิจกับการ
อุดมศึกษาไทย, Accessed 6/7/2553.  Available from html:file://C:/Documents and 
Settings/Administrator/Desktop/Management/Document408.mht, 3. 
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หนึ่งในระบบตลาด (marketization) โดยอาจไม่ได้ค านึงถึง ความสามารถ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลผลิต (บณัฑิต มหาบณัฑิต ดษุฎีบณัฑิต)  

หากปล่อยให้มหาวิทยาลยักลายเป็นโรงพิมพ์ปริญญาบตัร อะไรจะเป็นเคร่ืองรับรอง
คณุภาพมาตรฐานของบณัฑิต เม่ือไรท่ีการลงทนุเพื่อการศกึษาในสถาบนัเหล่านีไ้ม่คุ้มทนุทัง้กบั
นกัศกึษา นายจ้าง และสงัคม  

ลกัษณะความรู้ และทักษะของแรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นท่ีต้องการได้
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สงัคม งานวิจยั 2 ชิน้ส าคญัคือ "โครงการทกัษะแรงงานไทย
ในอนาคตท่ีพงึประสงค์" และ "Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the 
Twenty-first Century" มีข้อสรุปท่ีคล้ายคลงึกนัว่าองค์กรตา่งๆ มีแนวโน้มท่ีต้องการทรัพยากร
มนษุย์ท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. สามารถมองปัญหาอยา่งเป็นภาพรวม ในฐานะเป็นสมาชิกของประชาคมโลก  
2. สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบและรู้บทบาท  

ตนเองในสงัคม  
3. สามารถเข้าใจ ยอมรับและอดทนตอ่ความแตกตา่งทางวฒันธรรม  
4. สามารถคดิอยา่งวิเคราะห์ถกเถียงและเป็นระบบ  
5. เต็มใจแก้ปัญหาความขดัแย้งด้วยสนัตวิิธี  
6. เต็มใจเปลี่ยนวิถีชีวิตและนิสยัการอปุโภค บริโภคเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม  
7. มีสมัผสัรับรู้ไวตอ่การคกุคามสทิธิมนษุยชน เช่น สทิธิสตรี ชนกลุม่น้อย  
8. เต็มใจและมีความสามารถเข้าร่วมทางการเมืองทัง้ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ และระดบั

นานาชาต ิ
9. มีความรู้ทางภาษามากขึน้ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ  
10. มีความรู้ทางเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้  

 
2. วิถีการผลิตสินค้าและบริการในอนาคต ที่มีผลต่อชีวิตการงานของผู้จบ

อุดมศึกษา  
ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดดลุการค้าติดตอ่กนัมานานนบั 40 ปี สาเหตสุ าคญัคือ

โครงสร้างและวิถีการผลิตสินค้าและการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีมีการพึ่งพิงการน าเข้าสงู (import 
dependency) ตวัอย่างเช่น การเติบโตของอตุสาหกรรมประกอบรถยนต์ ในด้านหนึ่งช่วยลดการ
น าเข้ารถยนต์ส าเร็จรูป แต่อีกด้านหนึ่งกลบัท าให้เกิดการน าเข้าตวัถงั อะไหล่ และอุปกรณ์
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ประกอบรถยนต์อ่ืนๆ เพิ่มจ านวนมากขึน้ หรือการขยายตวัของอตุสาหกรรมสิ่งทอ สง่ผลให้มีการ
น าเข้าใยสงัเคราะห์ในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้  

ดงันัน้ การปรับยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมจากการผลิต เพื่อทดแทนการน าเข้ามา
เป็นการผลิตเพื่อสง่ออก จึงไม่เป็นการแก้ปัญหาการพึง่พิงการน าเข้า แตย่ิ่งสง่ผลให้ต้องพึง่พิงการ
น าเข้ามากขึน้ ดงัท่ี รังสรรค์ ธนะพรพนัธุ์ ได้สรุปว่า "ยิ่งมีการส่งออกมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีการ
น าเข้ามากเพียงนัน้....ยิ่งภาคอตุสาหกรรมและภาคการส่งออกเติบ  ใหญ่มากเพียงใด การขาด
ดลุการค้าจะยิ่งมีมากเพียงนัน้..."159  

การจะลดปัญหาการขาดดลุการค้าได้ก็โดยการลดการพึง่พิงการน าเข้า ซึง่หมายความว่า
ประเทศไทยต้องหันมาพัฒนาการผลิตวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการอตุสาหกรรม และท่ีส าคญัต้องแสวงหาแนวทางเพื่อเพิ่มมลูคา่ของสินค้าท่ีผลิต
ภายในประเทศ (domestic value added)  

จากการวิจยัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เอกสารประกอบความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน) ได้ข้อสรุปวา่ ในการแข่งขนัสนิค้าด้านอาหาร ประเทศไทยควรมียทุธศาสตร์ 7 ข้อ คือ  

1. สร้างความปลอดภยัของผู้บริโภคและความปลอดภยัทางชีวภาพสนิค้า 
2. เน้นการพฒันาประสทิธิภาพการผลติตอ่หน่วย  
3. กระจายและพฒันาผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ รวมทัง้การสร้างยี่ห้อสนิค้า (brand name) 
4. พฒันาสินค้าใหม ่เช่น สมนุไพร อตุสาหกรรมจากป่าไม้ และอาหารไทย  
5. เพิ่มมลูคา่สนิค้าในระดบัฟาร์ม และกลุม่ผู้ผลิต  
6. การพฒันาท่ีเน้นชมุชนและอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เคร่ืองมือเสริม  
7. การวิจยัพฒันา และการคุ้มครองงานวจิยั  
การแข่งขนัภาคอตุสาหกรรมก็มีเป้าหมายคล้ายเร่ืองอาหาร  กล่าวคือ มุ่งเน้นการเพิ่ม

มลูคา่ในห่วงโซก่ารผลิต (value chain) พร้อมๆ กบัสนบัสนนุและพฒันาผู้ประกอบการใหม่ท่ีมี
การศกึษาและสร้างบคุลากร (technopreneur) ท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาภาคอตุสาหกรรม เพราะ
เท่าท่ีผ่านมา ผู้ประกอบการรุ่นเก่าๆ สว่นใหญ่มีการศกึษาไม่สงูนกั จึงขาดทกัษะและความรู้ท่ีจะ
พฒันากิจการให้ทนัสมยั เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนั (competitive advantage) สง่ผล
ให้ภาคธุรกิจไทยไมเ่ข้มแข็งเท่าท่ีควร  

                                                 
159

 รังสรรค์ ธนะพรพนัธุ์, 2536, 38-43. 
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มหาวิทยาลยัในฐานะท่ีเป็นหน่วยผลิตบคุลากร สามารถมีบทบาทโดยตรงในการพฒันา
ผู้ประกอบการใหม่ให้มีความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบัยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ  อนัจะ
สง่ผลให้เกิดการปรับโครงสร้าง และสร้างความเช่ือมโยงอตุสาหกรรมทัง้ระบบ และท าให้เกิดการ
พฒันาอตุสาหกรรมอยา่งครบวงจร  

ในฐานะท่ีเป็นหน่วยผลิตองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลยัควรพยายามสง่เสริมการวิจยั และ
พฒันาภมูิปัญญาไทยให้สามารถเพิ่มมลูคา่เพิ่ม และตอ่ยอดเข้าสูต่ลาดโลก สร้างระบบการศกึษา
และฝึกอบรมเฉพาะทาง สนบัสนนุ R&D ทางด้านเทคโนโลยีของสถาบนัอดุมศกึษาท้องถ่ิน เช่น 
สถาบนัราชภฏั หรือวิทยาลยัราชมงคล และการอาชีวศกึษาให้มีการสร้างแรงงานท่ีมีทกัษะมากขึน้  

อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลยัจะให้ความส าคญักบัภารกิจนีไ้ด้มากน้อยเพียงใดย่อมขึน้กบั
ความ สามารถในการรับมือกบัภารกิจด้านอ่ืนๆ ด้วย ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัทัว่โลกประสบปัญหา
ขาดเงินสนบัสนุนจากรัฐและต้องอาศยัค่าลงทะเบียนจากนกัศึกษามากขึน้ เม่ือนกัศึกษาเป็นผู้
แบกภาระค่าเลา่เรียนท่ีสงูขึน้ มหาวิทยาลยัก็ต้องหนัมาเอาใจใส่ความต้องการของนกัศกึษามาก
ขึน้  

ในขณะท่ีรัฐบาลต้องการให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินไปในสาขาวิทยาศาสตร์
ประยกุต์ (applied science) และวิจยัประยกุต์ (applied research) เพื่อพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแข่งขนักบันานาประเทศ แต่นกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์ และมนุษยวิทยา เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีเรียนง่าย จบไว และยงัเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

สภาพแวดล้อมและเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนไปดงักล่าว ท าให้มหาวิทยาลยัหลายแห่งของรัฐท่ี
มุง่เน้นการวิจยัจะต้องปรับตวัให้เหมาะสม และสอดคลองกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป บางแห่งอาจ
ต้องยตุิบทบาทการเป็นศนูย์กลางแห่งการริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่  

ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัผลติบคุลากร และเป็นแหลง่รับเงินทนุวิจยัท่ีส าคญั มหาวิทยาลยัจะ
ช่วยเสริมสร้างความพร้อมของงานวิจยัและพฒันา (research and development ” R&D) พฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดการพึ่งพิงการน าเข้า และก่อให้เกิดมลูค่าเพิ่มของสินค้าใน
ประเทศ ภายใต้แรงกดดนัด้านการเงินและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนีไ้ด้เพียงใด  

มหาวิทยาลยับางแห่งอาจต้องทบทวนบทบาทตนเองว่ามีเงินทุนวิจยั  บุคลากร และ
ศกัยภาพในด้านอ่ืนๆ เพียงพอท่ีจะพฒันาความสามารถในด้านนีห้รือไม่ หากพบว่าไม่มี
ความสามารถเพียงพอแล้ว มหาวิทยาลยัดงักลา่วจะผนัตวัเองไปมุง่พฒันาด้านใดได้บ้าง  
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3. ทศิทางในอนาคตของระบบโลกานุวัตร และผลที่มีต่อการเป็นเจ้าของกิจการ
ของภาคเอกชน และลักษณะทางเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ผลของกระบวนการโลกานวุตัรท่ีมีตอ่ลกัษณะทางเศรษฐกิจส าคญั 2 ประการ คือ 
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายทนุและแรงงานอยา่งไร้พรมแดน  

"…บดันีท้นุไทยมิได้มีไว้เพื่อพฒันาประเทศไทย หากแต่มีไว้เพื่อพฒันาโลก" และ "การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ จะมิใช่การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพฒันาประเทศไทยอีกต่อไป  
หากแตจ่ะกลายเป็นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อพฒันาโลก"160  

ปัจจบุนันกัวิชาชีพและนกับริหารตา่งต้องท าธุรกิจกบับริษัทตา่งประเทศมากขึน้  ทกัษะใน
การใช้ภาษาสากลมีความส าคญั และความสามารถในการรู้เท่าทนัโลก และการปรับตวัให้เข้ากบั
วฒันธรรมท่ีแตกต่างก็ไม่ส าคญัยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  ทักษะเหล่านีมี้ความส าคญัในการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจระดบัโลก และแสวงหาต าแหน่งและจดุยืนให้ภาคธุรกิจไทยในระบบธุรกิจโลก  

ในปัจจบุนัรัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และเจ้าของกิจการ
เหล่านีเ้ป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีควรได้รับการส่งเสริมให้ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  และวิทยาการการ
จดัการการบริหารสมยัใหม่ด้วย ดงันัน้มหาวิทยาลยัจึงมีภารกิจในการเสริมสร้างทกัษะทุกด้าน
ให้แก่ผู้ประกอบ การขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึง่ยงัเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจตา่งชาติ
อยูม่าก  

นอกจากนัน้ยงัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่า ประเทศไทยยงัขาดผู้ มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจโลก และผลกระทบท่ีมีต่อส่วนต่างๆ ของสงัคม อีกทัง้ยงัขาดผู้ ท่ีมี
ความสามารถในการก าหนดนโยบาย วางยทุธศาสตร์เชิงรุกและรับในระดับนานาชาติ แม้ว่า
ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจเปิดกว้าง และก าลังจะเปิดกว้างยิ่งขึน้อีกจาก
ข้อตกลง WTO  

นกัเศรษฐศาสตร์ นกัวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการศกึษาจากประเทศตะวนัตก และน า
แนวคิดหลกัการ และปรัชญาเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกมาผลิตซ า้และเผยแพร่ในสงัคมไทยโดยขาด
ความสนใจท่ีจะปรับให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคม มหาวิทยาลยัไทยจึงไม่สามารถผลิตบคุลากรท่ี
สามารถน าภมูิปัญญาไทย และองค์ความรู้พืน้บ้าน มาช่วยพฒันาระบบเศรษฐกิจไทยได้ให้เท่าทนั
การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษาไทยยงัคง
ความเป็น "หน่วยผลิตบุคลากร" มากกว่าพฒันาตวัเองไปเป็น "หน่วยผลิตความรู้ใหม่"  และ
สร้างสรรค์บคุลากรท่ีสามารถพฒันาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

                                                 
160 รังสรรค์ ธนะพรพนัธุ์, 2538, 134. 
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มหาวิทยาลยัไทยมีศกัยภาพจะช่วยรัฐไทยให้แข่งขนัในโลกโลกานวุตัร และช่วยชมุชนไทย
สร้างมลูค่าเพิ่มให้ภมูิปัญญาท้องถ่ินหรือไม่ มหาวิทยาลยัจะต้องพฒันาตวัเองอย่างไรจึงจะช่วย
พฒันารัฐและชมุชนไทยได้  

 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษา กับการสร้างความสามารถทางการ

แข่งขันของประเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบการศกึษา ระบบเศรษฐกิจ และระบบอ่ืนๆ ใน
สงัคมแสดงได้ตามภาพข้างลา่งนี ้ 

ระบบอดุมศกึษาจะมีบทบาทอยา่งไร ในการช่วยแปรเปลี่ยนความสามารถทางการแข่งขนั
เชิงเปรียบเทียบของประเทศ (comparative advantages) ไปเป็นความสามารถทางการแข่งขนั
ของประเทศ (competitive advantages) ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนจากการอาศยัข้อ
ได้เปรียบด้านการมีคา่จ้างแรงงานท่ีต ่า หรือมี และสามารถอาศยัทรัพยากรธรรมชาติท่ีประเทศอื่น
ไม่มี หรือขาดแคลน ไปเป็นการมีการผลติสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและประสทิธิภาพสงู  

เง่ือนไขส าคญัอย่างหนึ่งก็คือ ต้องอาศยัปัจจยัการผลิต (ทรัพยากรมนษุย์) ท่ีมีคณุภาพสงู 
มหาวิทยาลยัในฐานะท่ีเป็นหน่วยผลิตป้อนทรัพยากรมนษุย์ให้กบัสงัคมและระบบเศรษฐกิจธุรกิจ 
ก็ต้องมีคณุภาพและประสิทธิภาพสงู ดงันัน้มหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง  ซึ่งเป็นส่วนย่อยของระบบ
อดุมศกึษาทัง้ระบบ ก็จะต้องมีการพฒันาและปรับปรุง ทัง้นีจ้ะต้องเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจ
มากขึน้ และเช่ือมโยงกบัภาคธุรกิจเอกชนใกล้ชิดประสานสมัพนัธ์กนัให้ดีขึน้ด้วย  

ภาคเอกชนจะต้องมีสว่นร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยัไม่ใช่เพียงแตค่อยรับบณัฑิต และ
บน่วิจารณ์ว่าบณัฑิตไม่มีคณุภาพ ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างภาคเอกชนกบัมหาวิทยาลยัใน
ตา่งประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาเป็นความสมัพนัธ์ท่ีภาคเอกชนมีบทบาทส าคญัยิ่ง ในการให้ความ
สนบัสนนุและส่งเสริมมหาวิทยาลยัในหลายๆ วิถีทาง และในหลายขัน้ตอนของกระบวนการการ
ผลิตบณัฑิต การสนบัสนนุสง่เสริมการวิจยั และพฒันาทัง้องค์ความรู้ และเพื่อการประยกุต์ใช้  

นอกจากนัน้ ภาครัฐก็ยงัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของกระบวนการสร้างคณุภาพของ
ทรัพยากรมนษุย์ด้วย จดุส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ในระดบัมหาวิทยาลยัจึงมิได้อยู่ท่ี
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง (รัฐกบัมหาวิทยาลยั), ควรมีความสมัพนัธ์เชิงการก ากบัควบคมุหรือมี
อิสระมากน้อยเพียงใด หากอยู่ท่ี การเช่ือมโยงนโยบายและยทุธศาสตร์ของการพฒันาฝึกอบรม
ทรัพยากรมนษุย์ ระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน และระบบการศกึษาทัง้ระบบ  

และเน่ืองจากการศกึษาขัน้อดุมศกึษา เป็นขัน้ตอนของการท่ีทรัพยากรมนษุย์ก าลงัจะเข้า
สูร่ะบบเศรษฐกิจ ” ธุรกิจ ท่ีใกล้ท่ีสดุ ดงันัน้การประสานความเช่ือมโยงและการมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
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ใกล้ชิดตอ่กนัระหวา่งสามระบบคือ ภาครัฐ ” ภาคอดุมศกึษา ” ภาคเอกชน จงึต้องมีความชดัเจน
ด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ในสภาพแวดล้อมทางสงัคมของประเทศท่ีมี เช่นประเทศไทย ก็
จะต้องมีนโยบายและยทุธศาสตร์อดุมศกึษาท่ีไม่เน้นแตก่ารสร้างความแข็งแกร่ง และ
ความสามารถทางการแข่งขนัให้ภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ แตจ่ะต้องค านงึถึงภาคประชาชนท่ี
เป็นสว่นใหญ่ของสงัคมท่ียงัมีระดบัชีวิตความเป็นอยูท่ี่ด้อยกวา่ และมีข้อจ ากดัทางโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การเมือง ท่ีท าให้ภาคประชาชนต้องอยูใ่นสภาพท่ีเสียเปรียบมาเป็นเวลานานอีกด้วย 

 
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดของชาต ิ(Ultimate Goal) 

การพฒันาคณุภาพการ ศกึษาเพ่ือบรรลสุูเ่ป้าหมายสงูสดุของชาต ิ(Ultimate Goal) ท่ีวา่
เรียนมีคณุภาพ (Quality Learner) ด้วยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 
ได้บญัญตัิวา่ ‚บคุคลยอ่มมีสทิธิเสมอกนัในการรับการศกึษาไมน้่อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจดั
ให้อยา่งทัว่ถึงและมีคณุภาพโดยไม่เก็บคา่ใช้จ่าย‛ และพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 บญัญตัิวา่ ‚การจดัการศกึษาต้อง
จดัให้บคุคลมีสทิธิ และโอกาสเสมอกนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกว่าสบิสองปีท่ีรัฐ
จะต้องจดัให้อยา่งทัว่ถึง และมีคณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย‛ ซึง่เป็นข้อก าหนดท่ีเก่ียวกบัการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบกบัค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดเป็นนโยบาย
เร่งดว่น ท่ีจะเร่ิม ด าเนินการตามเจตนารมณ์161 

‚ให้ทกุคนมีโอกาสได้รับการศกึษาฟรี 15 ปีโดยสนบัสนนุต าราในวิชาหลกัให้แก่ทกุ
สถานศกึษา จดัให้มีชดุนกัเรียนและอปุกรณ์การเรียนฟรีให้ทนัปีการศกึษา 2552 และสนบัสนนุ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการตา่งๆ ท่ีสถานศกึษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง‛ อีกทัง้นโยบายของ
รัฐด้านการศกึษา ข้อก าหนดวา่ ‚จดัให้ทกุคนมีโอกาสได้รับการศกึษาฟรี 15 ปี ตัง้แตอ่นบุาลไป
จนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย พร้อมทัง้เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการให้เกิดความเสมอภาค
และความเป็นธรรมในโอกาสทางการศกึษาแก่ประชาชนในกลุม่ผู้ ด้อยโอกาส ทัง้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทพุพลภาพผู้อยูใ่นสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญาและชนตา่ง
วฒันธรรม รวมทัง้ยกระดบัการพฒันาศนูย์เด็กเลก็ในชมุชน‛ จะเห็นได้วา่แนวนโยบายของรัฐนัน้

                                                 
161 นพพล  วงศ์กระจ่าง, การพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายสูงสุด

ของชาต ิ(Ultimate Goal), Accessed 20/7/2553.  Available from 
http://nopponblog.blogspot.com/, 1-8. 

http://nopponblog.blogspot.com/
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สง่เสริมการศกึษาโดยเปิดโอกาสทางการศกึษา มุง่สูค่วามเสมอภาคทางการศกึษา ทกุคนสามารถ
เข้าถึงการศกึษาได้ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ (พ.ศ.2551 ” 2555) 
ในปลายปี 2550 กระทรวงศกึษาธิการได้เสนอนโยบายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิในช่วงปี พ.ศ. 2551 ” 2555 รวม 6 ด้าน คือ 

1. การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 
2. การพฒันาคณุภาพครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา 
3. การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 
4. การจดัระบบการศกึษาท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา 
5. การสร้างความเข้มแข็งของสถานศกึษา 
6. การสง่เสริมการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นของสงัคม 

 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย 

นกัวิชาการได้ วิเคราะห์สาเหตท่ีุสง่ผลให้เกิดวิกฤตคณุภาพการศกึษา มีหลายสาเหต ุเช่น 
งบประมาณท่ีมีความจ ากดั กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) มีขนาดใหญ่ขยบัยาก  ขาดการมีสว่นร่วม
จากภาคีอ่ืน ขาดประสทิธิภาพในการบริหารจดัการศกึษา หลกัสตูรการศกึษาไม่เน้นการคิดเป็นท า
เป็น ปัญหาครูไม่เพียงพอหรือขาดคณุภาพ ฯลฯ การแก้ไขและพฒันาการจดัการศกึษาไทยให้มี
คณุภาพ หลกัส าคญั ต้องเร่ิมจากปฏิรูปฝ่ายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดทิศทาง และนโยบายการศกึษา
ของประเทศ อาทิ 

สรรหารัฐมนตรี ศธ. ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เน่ืองจากงานด้านการศกึษาต้องใช้เวลานาน
ในการวางรากฐานและพฒันาให้มีคณุภาพ อยา่งตอ่เน่ือง แตท่ี่ผา่นมาพบวา่การจดัการศกึษาจะมี
การปรับเปลี่ยนวาระหรือนโยบายไปตาม รัฐมนตรี ศธ. ท่ีเข้ามาด ารงต าแหน่ง ซึ่งไทยมีการ
ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี ศธ. บ่อยมาก ท าให้การด าเนินนโยบายการศึกษาขาดความต่อเน่ือง  จึง
จ าเป็นต้องสรรหารัฐมนตรี ศธ. ท่ีมีวิสยัทศัน์ไกลไปในอนาคต เพื่อให้มาก าหนดทิศทางการศกึษา
ไทยในอนาคตและวางแนวทางผลกัดนัให้ไปสูว่ิสยัทศัน์นัน้ สามารถผลกัดนัผู้ เก่ียวข้องให้เข้ามามี
ส่วนร่วมขบัเคลื่อนการศกึษาไปสู่วิสยัทศัน์นัน้ อีกทัง้จ าเป็นต้องสรรหารัฐมนตรี ศธ.   ท่ีสามารถ
บริหารการศกึษาเชิงกลยทุธ์สามารถแก้ปัญหาความขดัแย้ง สามารถสร้างภาคีเครือข่าย มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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ก าหนดคณะกรรมการด้านศึกษาท่ีมีพลัง ในการก าหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนสู่
ภาคปฏิบัติ คณะกรรมการด้านการศึกษาทุกคณะ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา  
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการการอดุมศกึษา และคณะกรรมการอาชีวศกึษา 
ต่างมีบทบาทน าเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพิจารณาเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศกึษา และการประเมินผลการจดัการศกึษา และให้ความเห็นหรือค าแนะน าแก่รัฐมนตรี ศธ.  
หรือคณะรัฐมนตรี จึงจ าเป็นยิ่งท่ีจะต้องพัฒนารูปแบบการท างานและกลไกต่างๆ  ของ
คณะกรรมการการศกึษาเหลา่นี ้ ให้สามารถท าหน้าท่ีตดัสินใจเสนอนโยบายท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุ 
โดยสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนการศึกษาชาติเชิงรุก  เพื่อพฒันาการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถท างานร่วมอยา่งบรูณาการ 

ก าหนดกลยทุธ์บริหารการศกึษาไทย ควรก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารงานด้านการศกึษา
ไว้เป็นตวัแบบ คือ ก าหนดแนวทางพฒันาการศกึษาท่ีดท่ีีสดุภายใต้สภาวะตา่งๆ ได้อยา่งรอบคอบ 
และภายใต้ความจ ากดัทางทรัพยากร โดยก าหนดเป็นขัน้ตอนแตย่ืดหยุน่ตามสถานการณ์ หรือเม่ือ
มีอปุสรรค มีการจดัเตรียมกลไกบริหารจดัการท่ีน าสูภ่าคปฏิบตัิ แม้เปลี่ยนแปลงตวัรัฐมนตรี ศธ. ก็
ยงัมีระบบและกลไกขบัเคลื่อนให้ไปถงึเป้าหมายการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพได้ 

ผา่นและการบงัคบัใช้กฎหมายการศกึษาส าคญั ปัจจบุนัมีกฎหมาย และกฎกระทรวงด้าน
การศึกษาจ านวนกว่าคร่ึงค้างอยู่ ซึ่งเป็นอุปสรรคยิ่งต่อการจัดการศึกษาตามกรอบใน พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงันัน้ ต้องเร่งผลกัดนัให้ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีปัญหา อาทิ 
กฎหมายเก่ียวกบัการเรียนฟรี 12 ปี หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรของสถานศกึษา 
ฯลฯ การผลกัดนักฎหมายใหมร่องรับกระแสโลกาภิวตัน์ อาทิ กฎหมายกฎระเบียบเก่ียวกบัการเปิด
เสรีการศกึษา ฯลฯ การจดัท าวิจยัผลกระทบเชิงบวกและลบของการใช้กฎหมายตา่งๆ และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่กฎหมาย รวมถึงให้ความเข้าใจเก่ียวกบัสาระส าคญั
ของกฎหมายแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 

สนบัสนนุภาคีอ่ืนเข้าร่วมจดัการศกึษา การจดัการศกึษาเป็นภารกิจส าคญัท่ีมิใช่เป็นภาระ
ของ ศธ. เท่านัน้ แต่ต้องร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม อาทิ สื่อมวลชน องค์กรพฒันาเอกชน 
องค์กรระหว่างประเทศท่ีท างานด้านการศกึษา หรือชุมชน ฯลฯ เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไป
อยา่งมีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ ดงันัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ก าหนดแนวทางหรือกลไกท่ีเปิดให้ภาคีอ่ืนเข้ามีสว่นร่วม โดยด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการ
สร้างภาคีความร่วมมือระดบัเข้มข้นเกิดผลจริง มิใช่เป็นเพียงเครือข่ายในนาม 
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การจดัการศกึษาจะมีคณุภาพ จ าเป็นต้องเร่ิมจากผู้ ท่ีมีสว่นก าหนดทิศทางและนโยบายให้
ทิศทางท่ีชดัเจน มองไกลไปในอนาคต รวมทัง้มีการก าหนดนโยบาย กลไกการด าเนินการ และกล
ยุทธ์ในเชิงรุกได้ จึงจะผลกัดนัและขับเคลื่อน  ให้เกิดการด าเนินการในล าดบัต่อไปถึงระดบั
ปฏิบตัิการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด การจดัการศกึษาจะมีคณุภาพ จ าเป็นต้องเร่ิมจากผู้ ท่ีมีสว่น
ก าหนดทิศทางและนโยบายให้ทิศทางท่ีชดัเจน มองไกลไปในอนาคต รวมทัง้มีการก าหนดนโยบาย 
กลไกการด าเนินการ และกลยทุธ์ในเชิงรุกได้ จึงจะผลกัดนัและขบัเคลื่อน ให้เกิดการด าเนินการใน
ล าดบัตอ่ไปถึงระดบัปฏิบตัิการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
การจัดการศกึษาให้ได้ผลดแีละเกิดผลคุณภาพในเกณฑ์ระดบัสูงได้นัน้ ควรเพิ่มหลักการ
ส าคัญในการพัฒนา 3 ประการ162 ดังนี ้ 

ประการแรก ควรก าหนดให้ชดัเจนวา่ ผู้ เรียนควรมีมาตรฐานอะไรบ้าง และก าหนดมติิ
คณุภาพในแตล่ะมิติ เช่น มิติคณุภาพด้านความรู้ ด้านทกัษะ ด้านเจตคติ แล้วจดัเป็นระดบั
คณุภาพในแตล่ะมิติจากขัน้ต ่าไปสูข่ัน้สงู ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นการฉายคณุภาพแบบภาพรวมของ
นกัเรียนทกุคน แล้วน ามายดึเป็นธงหรือคณุภาพเป้าหมายให้เหมือนๆ กนั เป็นหลกัการท่ีทกุคน
น าไปใช้พฒันาได้จริง ดงันัน้ ธงหรือคณุภาพเป้าหมายทางการศกึษาจงึไมค่วรเปลี่ยนแปลงไปตาม
วาระของระบบการ เมืองไปเร่ือยๆ จนท าให้การบริหารและการพฒันาขาดความตอ่เน่ือง และไร้
เป้าหมาย 

ประการที่สอง ควรด าเนินการติดตามตรวจสอบ ต้องใช้ระบบการประเมินท่ีสอดคล้องกบั
ความเป็นเหตเุป็นผลกันของวิธีการกบัผล ท่ีต้องการ รวมทัง้ต้องพฒันาหาวิธีการประเมินท่ีใช้
งบประมาณสิน้เปลืองน้อย แตไ่ด้ผลและเกิดผลดีอยา่งถาวร เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัการในการขยาย
ผล และไม่ควรใช้วิธีแบบเน้นผลงานแบบเร่งดว่น ผิวเผินแตข่าดหลกัการพฒันา จึงได้แตผ่ลแบบท่ี
มีคณุภาพต ่า สิน้เปลืองและไมคุ่้มคา่ 

ประการที่สาม การน าเสนอผลงานหรือระบบการรายงานผล ต้องเน้นให้เป็นลกัษณะการ
น าเสนอในรูปแบบการแสดงออกจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นผลงานจากการคิด ผลงานจากการปฏิบตัิ จึง
ต้องเน้นย า้ผลคณุภาพท่ีประกอบไปด้วยการปฏิบตัิจริง คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และความช่ืน
ชม ซึง่ต้องการวดัและการประเมินด้วยผลงานจริง จากการลงมือท าจริง 

ดงันัน้ องค์กรทางการศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงต้องท างานอย่างมี
หลกัการเชิงระบบ เพื่อให้เกิดคณุภาพของผู้ เรียนอย่างแท้จริง คือก าหนดเป้าหมายงานให้ชดัเจน 

                                                 
162 เร่ืองเดียวกนั, 3-8. 
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เป็นจริง เข้าใจง่าย ปฏิบตัิได้ แล้วประเมินได้ด้วยผลงานท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิจริง, หาแนวทาง 
วิธี ขัน้ตอนปฏิบตัิท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ซึง่เม่ือลงมือท าแล้วเกิดความส าเร็จได้จริง และมีการ
ตรวจสอบท่ีสอดคล้องกบัความเป็นเหตเุป็นผลกนัของวิธีการกบัผลท่ีต้องการ และการรายงานผล 
ต้องมีงานท่ีผู้ เรียนท าได้จริง มีคณุภาพตามเกณฑ์มาเสนอประกอบงานด้วย มิใช่รายงานเฉพาะผล
จากการสอบด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบเท่านัน้  เม่ือก าหนดกรอบความคิดชัดเจนแล้ว จึง
ด าเนินการสร้างความเข้าใจให้ตรงกนั อาจโดยการจดัประชมุ อบรมให้กบัครูอาจารย์เพื่อน าไป
ปฏิบตัิจริง แนวทางดงักล่าวจะช่วยเสริมให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องการเพิ่ม
คณุภาพผู้ เรียน ด้วยการเพิ่มคณุภาพวิธีจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู และวิธีเรียนรู้ของผู้ เรียน โดย
ให้เน้นการจดัการความรู้หรือการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลย้อนกลบัไปให้ผู้ เรียนเป็นผู้สรุป
ความคิดรวบยอด หลกัการ เป็นความรู้ของตนเอง (Backward Design) โดยใช้วิธีเรียนตาม
ขัน้ตอนการเรียนรู้ GPAS ให้ส าเร็จได้โดยง่าย (G = Gathering ขัน้เลือกข้อมลู, P = Process ขัน้
จดัข้อมลู คิดวิเคราะห์ วิจารณ์, A = Applying ขัน้น าไปใช้ โดยก าหนดขัน้ตอน และลงมือปฏิบตัิ, 
S = Self ” Regulating ขัน้เรียนรู้เอง รู้จกัประเมินเพื่อเพิ่มคณุธรรมจนเป็นนิสยั กลายเป็นตวัตน
ของผู้ เรียน) 

จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์หลกัการพฒันาและแนวนโยบายทางการศกึษาของภาครัฐ 
เม่ือน ากระบวนการในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีดี มีประสิทธิภาพ มามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
จะสามารถพฒันาคณุภาพการศกึษาเพื่อให้บรรลสุูเ่ป้าสงูสดุ โดยอาศยัความร่วมมือจากผู้ ท่ีมีสว่น
ได้เสียในองค์กรทางการศกึษา เพื่อพฒันาการคณุภาพการศกึษาให้เกิดความยัง่ยืน 
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งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
สุชาดา อังศุจินดา163  ได้ศึกษาเร่ือง การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจัดการ เพื่อจูงใจ

ผู้ปกครองน าเด็กก่อนประถมศกึษาเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน  พบว่า 1. การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุก
โดยรวม ของโรงเรียนกลุ่มท่ีได้รับความนิยมอยู่ในระดบัมากโดยท่ียทุธศาสตร์ด้านผลิตภณัฑ์ และ
ด้านช่องทางการบริการ อยูใ่นระดบัมาก สว่นด้านสนบัสนนุสง่เสริมและด้านราคา อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ขณะท่ีการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยรวมของโรงเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้รับความนิยมอยู่ในระดบั
ปานกลาง 2. การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกโดยรวมมีความแตกตา่งกนั โดยโรงเรียนท่ีได้รับความนิยมมี
การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกสงูกวา่ 

ไตรทิพย์ ทิพย์สอน164 ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดันครปฐม พบว่า 1. การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครปฐมท่ีเปิด
สอนระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดบัมาก 2. การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ท่ีเปิดสอน
ระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา โดยภาพรวมแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ยทุธศาสตร์ด้านราคาโรงเรียนระดบั
ก่อนประถมศึกษากับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกันและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษากับประถมศึกษา และระดับประถมศึกษากับระดับ
มธัยมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกนัน้ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

กนกรัตน์ เสนานชุ165  ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความพงึพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนปฐมวยัท่ีมี
ต่อการใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการในโรงเรียนเอกชน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

                                                 
163

 สชุาดา องัศจิุนดา, ‚การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการ เพ่ือจงูใจผู้ปกครองน าเดก็
ก่อนประถมศกึษาเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน‛ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2544), บทคดัยอ่. 

164
 ไตรทิพย์ ทิพย์สอน, ‚การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม‛  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), บทคดัยอ่. 

165
 กนกรัตน์ เสนานชุ,  ‚การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม‛ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2548), บทคดัยอ่. 
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นกัเรียนปฐมวยัท่ีมีตอ่การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการโรงเรียนเอกชนในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลางและเพื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้ยทุธศาสตร์เชิง
รุกด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากและด้านราคาอยู่ในระดับน้อยสุด เม่ือแสดงให้เห็นความ
แตกต่างความพึงพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนจ าแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ และสถานภาพ 
พบว่าผู้ปกครองท่ีมีเพศ อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ
และสถานภาพนัน้พบวา่ความพงึพอใจของผู้ปกครองกลุม่อยู่ 36 ” 45 ปี และกลุม่อาย ุ45 ปีขึน้ไป 
มีความพงึพอใจในด้านสถานท่ีแตกตา่งกนัโดยผู้ปกครองกลุม่อาย ุ36 ” 45 ปี มีคา่ความพงึพอใจ
มากกว่ากลุ่มอาย ุ45 ปีขึน้ไป ส่วนความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีสถานภาพสมรสกบัม่ายนัน้ มี
ความพึงพอใจด้านส่งเสริมสนบัสนนุแตกต่างกนั โดยผู้ปกครองท่ีมีสถานภาพสมรสมีค่าความพึง
พอใจมากกว่าผู้ปกครองท่ีมีสถานภาพม่าย และจากการวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของผู้ปกครองนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมการเรียนภาษาท่ีสามและ
สนบัสนนุด้านกีฬาให้มากกวา่เดมิ 

ดนัย วงศ์วัฒนชัย ได้ศึกษาเ ร่ือง การสื่อสารด้วยยุทธศาสตร์เชิง รุกเพื่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของสถาบนัวิมุตตยาลยั พบว่า การสื่อสารด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของสถาบนัวิมุตตยาลยั ซึ่งวิเคราะห์การผลิตสื่อธรรมะนวตักรรมด้วยกลยุทธ์
เนือ้หาสาระและวิเคราะห์การด าเนินงานด้านกลยทุธ์กิจกรรม กลยทุธ์ท่ีใช้ในการสื่อสารเพื่อพฒันา
ศาสนา การวางแผน และการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการสื่อสารการตลาดเพื่อสงัคม ผ่าน
การใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ โดยมุ่งเน้น
แนวทางการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านการศึกษา การเผยแผ่ การ
พฒันาสงัคม และสนัตภิาพ 

กรณ์กนก  ลัตตานันท์166 ได้ศึกษาเร่ือง การก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการ
จัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ 
Benchmarking  ผลการศึกษาพบว่า การจดัการการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลในสงักัด
กระทรวงสาธารณสขุ กบั สถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุมีความแตกตา่งของวิธีปฏิบตัิสงูในทกุหมวด 

                                                 
166 กรณ์กนก  ลตัตานนัท์, ‚การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการจดัการการศกึษา

ของวิทยาลยัพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุโดยใช้กระบวนการ Benchmarking‛ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2005), 
บทคดัยอ่. 
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เรียงตามล าดบั คือ สารสนเทศและ การวิเคราะห์ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้น
คณาจารย์และบุคลากร การจดัการกระบวนการ และ การมุ่งเน้นผู้ เรียน  การด าเนินการจดัการ
การศึกษาของสถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ส่วนใหญ่มีแนวทางการ ปฏิบตัิท่ีเป็นระบบ โดยใช้
ข้อมลูจริงท่ีเช่ือถือได้ และบางสว่นเร่ิมจดัท าอย่างเป็นระบบ มีความพยายามท่ีจะท า ให้เกิดการ
ผสมผสานกบัหน่วยงานด้านอ่ืน และมีการกระจายไปยงัหน่วยงานหลกัสว่นใหญ่  ปัจจยัเอือ้หลกัท่ี 
ก่อให้เกิดวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยทุธ์ การใช้ข้อมลูจริงท่ีเป็นปัจจบุนั และ 
ระบบและ วฒันธรรมคุณภาพ รูปแบบการก าหนดยุทธศาสตร์ คือ 1) การใช้กระบวนการ 
Benchmarking เพื่อก าหนด วตัถปุระสงค์/เป้าหมายการปรับปรุง 2) การก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์ และ 3) การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อ การปรับปรุง ซึง่ได้ยทุธศาสตร์เพื่อการปรับปรุง
การจดัการการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลในสังกดักระทรวง สาธารณสขุ ดงันี ้1) เร่งรัดและ
พฒันาภาวะผู้น าในองค์กร อาจารย์ บคุลากรให้มีศกัยภาพในการบริหารและ ปฏิบตัิงานแบบมือ
อาชีพ 2) พฒันาประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการด้วยการบริหารเชิงกลยทุธ์และการ  จดัการ
โดยใช้ข้อมลูจริง 3) พฒันาการจดัการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงการด าเนิน 
งานอย่างยัง่ยืน 4) เร่งรัดการประชาสมัพนัธ์และการตลาดขยายโอกาสการศกึษาสูก่ลุม่เป้าหมาย
ใหม ่5) การพฒันาระบบคณุภาพ 6) ด าเนินการ Benchmarking อยา่งตอ่เน่ืองและหลากหลาย 7) 
มุ่งผลิตและพฒันา บุคลากร งานวิชาการ ท่ีเน้นการส่งเสริมสุขภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ินและชมุชน 8) เร่งรัดพฒันาสถาบนัให้เป็นศนูย์กลางการศกึษาด้านสขุภาพใน
กลุม่ประเทศเพื่อนบ้าน 

จิรพนัธ์  ไตรทิพจรัส167 ได้ศกึษาเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารสว่นต าบลศกึษากรณี อบต. แห่งหนึง่ในจงัหวดัภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่า เง่ือนไขท่ี
มีผลต่อการบริหารจดัการของ อบต.ประกอบด้วยเง่ือนไข ท่ีส าคญั 5 ประการคือ 1) เง่ือนไขท่ี
เก่ียวกบัผู้บริหาร 2) เง่ือนไขด้านบคุลากร 3) เง่ือนไขด้านประชาชน 4) เง่ือนไขด้านงบประมาณ 
และ 5) เง่ือนไขด้านสถานท่ีตัง้ส าหรับยุทธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของ อบต.
ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ คือ 1) ยทุธศาสตร์ร่วมด้วยช่วยกนั (การมีสว่นร่วม) 2) ยทุธศาสตร์

                                                 
167 จิรพนัธ์  ไตรทิพจรัส, ‚ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพขององค์การ

บริหารสว่นต าบลศกึษากรณี อบต. แห่งหนึง่ในจงัหวดัภาคใต้‛ (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต, 2549), บทคดัยอ่. 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ลกูโซ่ (การบริหารงานเป็นทีม) 3) ยทุธศาสตร ถึงลกูถึงคน (การเข้าถึงประชาชน) และ 4) 
ยทุธศาสตร์เกาให้ถกูท่ีคนั (การแก้ปัญหาให้ตรงจดุ) 

วนัชยั  ธงชัย168 ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนทีส่งผลต่อ
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลต่ออดุมการณ์ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ในภาพรวม และรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง 
และด้านการบริหารทางการเงิน และการควบคมุงบประมาณ  นอกจากนีก้ารค านงึถึงปัจเจกบคุคล
ยงัส่งผลต่อการรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน ส าหรับวฒันธรรมโรงเรียนด้านความ
เช่ือส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้านการรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน และรูปแบบพฤติกรรมของวฒันธรรมโรงเรียนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 6 ด้าน คือ การวางแผนงบประมาณ การค านวณต้นทนุ การจดัระบบการจดัซือ้จดั
จ้าง การรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์  และการตรวจสอบ
ภายใน 

กิตติพงษ์  แสนพงษ์169 ได้ศกึษาการควบคมุภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคมุ ด้านกิจกรรมการควบคมุ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการ
ติดตามประเมินผล ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ เขต 3 โดยภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                                                 
168วนัชยั  ธงชยั, ‚ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลตอ่การ

บริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศกึษา‛ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547), 
บทคดัยอ่. 

169 กิตติพงษ์  แสนพงษ์. ‚การควบคมุภายในท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ เขต 1‛ (ปริญญา
ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2552), บทคดัยอ่. 
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สายฝน  ภานุมาศ170 ได้ศึกษาตัวชีว้ัดผลงานหลักกับการวางแผนกลยุทธ์ของระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า การวางแผนกลยุทธ์เพื่อวางแผน
งบประมาณมีตัวชีว้ัดผลงานหลักอยู่ในระดับมาก ทัง้ในภาพรวมและรายด้านของภารกิจการ
บริหารจดัการสถานศกึษา  การศกึษาระดบัการวางแผนกลยทุธ์ในการวางแผนงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ พบว่า การวางแผนกลยทุธ์ในการวางแผนงบประมาณอยู่ในระดบั
มาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบ อีกทัง้ ตวัชีว้ดัผลงานหลกัสมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยทุธ์
ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์อยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและราย
องค์ประกอบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เจียน-หวั ฮอูงั และเฟ-เฟ วงั (Jian-Hua Huang and Fei-Fei Wang)171 ได้ศกึษาเร่ือง 
ยทุธศาสตร์แห่งความคงทน intrusion เชิงรุกท่ีมีปฏิกิริยาการส่งกลบัคืนบนพืน้ฐานรูปแบบล าดบั
ขัน้ (The strategy of proactive-reactive intrusion tolerance recovery based on hierarchical 
model)  ได้พบว่า เราสามารถลดขนาดของ grair ให้ลบัคืนมาได้ และหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและ
ผลลัพธ์ของช่องว่างจากการกลับคืนทัง้หมดของส่วนท่ีเสีย และเพิ่มความยืดหยุ่นและความ
น่าเช่ือถือเพิ่มขึน้  ด้วยรูปแบบตามล าดบัขัน้นีส้ามารถลดความถ่ีของระบบท่ีตามระดบัท่ีกลบัคืน
มาและเวลาท่ีเสียไปทัง้หมดด้วย 

เวนกาเทช  ชานการ์ (Venkatesh  Shankar)172 ได้ศกึษาเร่ืองยทุธศาสตร์เชิงเส้นใน
ผลิตภณัฑ์เชิงรุกและปฏิกิริยา Asymetries ระหว่างผู้น าการตลาดและผู้ติดตาม (Proactive and 
Reactive Product Line Strategies: Asymmetries Between Market Leaders and Followers) 
ได้พบว่าผู้ น าการตลาดได้ปฏิบัติยุทธศาสตร์การผลิต proliferator และแข่งขันทางด้านราคา  

                                                 
170สายฝน  ภานมุาศ, ‚ตวัชีว้ดัผลงานหลกักบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณ

แบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์‛ (วทิยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), บทคดัยอ่. 

171
 Jian-Hua Huang and Fei-Fei Wang, The strategy of proactive-reactive 

intrusion tolerance recovery based on hierarchical model, Accessed 11/21/2012.   
Available from http://search.proquest.com/docview/916624461? 
accountid=50151, 283-293. 

172
 Venkatesh  Shankar, Proactive and Reactive Product Line Strategies: 

Asymmetries Between Market Leaders and Followers, Accessed 11/21/2012.   Available 
from http://search.proquest.com/docview/916624462?accountid=50152, 276-292. 

http://search.proquest.com/docview/
http://search.proquest.com/docview/916624462?accountid=50152
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ในทางกลบักนั ผู้ติดตามการตลาดได้ปรับยทุธศาสตร์ในการตอ่สู้ทางด้านราคา  ดงันัน้ ทางบริหาร
จ าเป็นต้องให้ค ามัน่สญัญาทางด้านการผลติในการตอบโต้ เม่ือคูแ่ข่งได้ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
ท่ีท ามาในอดีต  เม่ือบริษัทเติบโตขึน้ ราคาก็สงูขึน้  การตอบโต้ทางการผลิตและการมีส่วนร่วมท่ี
ยืดหยุ่นเป็นมาตรการระห่างพวกเขาและการสร้างพนัธมิตรข้ามบริษัท  เพราะว่าผู้น าหรือผู้ตาม
ทางการตลาด ผลผลติท่ีสงูขึน้ส าหรับผู้น าการตลาดมากกวา่ท่ีพวกเราจะเป็นผู้ตาม 

เมห์ราน  อะโบฮาซาน และคณะ (Mehran  Abolhasan and others)173 ได้ศกึษาเร่ือง
ยทุธศาสตร์ใหมเ่พื่อปรับปรุงเส้นทางเชิงรุกในการปรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้เข้ากบัเครือข่าย (A new 
strategy to improve proactive route updates in mobile ad hoc networks) ได้พบว่า ทัง้การ
ผลิตของ MDUR (minimum displacement update routing หมายถึง การทดแทนน้อยท่ีสดุใน
การปรับเส้นทาง) และ MTCU (minimum topology change update หมายถึง การเปลี่ยนแบบท่ี
น้อยท่ีสุดในการท าให้ทันสมัย) อยู่ในระดบัท่ีน้อยกว่าการควบคุมเหนือความคาดหวงัมากกว่า 
FSR (fisheye state routing) และบรรลใุนระดบัท่ีสงูกว่าตลอดจนความหนาแน่นและระดบัจราจร
ในเครือข่ายท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

วิลเลี่ยม (Williams)174 ได้ศึกษาบทบาทของวฒันธรรมองค์การ การบริหารเชิงกลยทุธ์ 
และกระบวนการตดัสินใจท่ีมีต่อประสิทธิผลของสถาบนั นกัศึกษาปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัของรัฐ 
(The roles of organizational culture, management strategy, and decision-making 
process on institutional effectiveness at a four-year public higher education institution) 
พบว่า วัฒนธรรมทางด้านการตลาดมีประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดต่อประสิทธิผลของสถาบัน อีกทัง้
ยทุธศาสตร์การบริหารเชิงป้องกนัมีประสทิธิผลตอ่ประสิทธิผลตอ่สถาบนั และตอ่การปฏิบตัิงานใน
องค์การมากท่ีสดุ  อีกทัง้องค์ประกอบด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่การก าหนดยุทธศาสตร์ ความ
รับผิดชอบ และเพศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถาบัน  โดยสรุปในภาพรวมนัน้ วัฒนธรรม
องค์การและการบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นตวัท านายด้านประสิทธิผลของสถาบนัได้ดีกวา่ด้านอ่ืนๆ 

                                                 
173

 Mehran  Abolhasan and others, A new strategy to improve proactive route 

updates in mobile ad hoc networks, Accessed 11/21/2012.   Available from 
http://search.proquest.com/docview/916624463?accountid=50153, 828-837. 

174 Williams S. Cruz , The roles of organizational culture, management strategy, 
and decision-making process on institutional effectiveness at a four-year public higher 
education institution,  Accessed 11/21/2012.   Available from 
http://search.proquest.com/docview/916624460?accountid=50150. 
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 บเูลนท์ และคณะ (Bulent and others)175 ได้ศกึษาผลลพัธ์ท่ีมีปฏิกิริยาระหว่างปัจจยั
ภายในและภายนอกของยทุธศาตร์เชิงรุกของสภาพแวดล้อม และอิทธิพลของการปฏิบตัิงานของ
บริษัท (The Interactive Effect of Internal and External Factors on a Proactive Environment 
Strategy and its Influence on a Firm’s Performance) พบว่า ผลลพัธ์ของทิศทางการ
ประกอบการของยทุธศาสตร์เชิงรุกทางด้านสภาพแวดล้อมขึน้กบักฎระเบียบของรัฐบาล และความ
พงึพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม อีกทัง้ยงัพบว่ามีความสมัพนัธ์ระหว่างยทุธศาสตร์เชิงรุก
ทางด้านสภาพแวดล้อม กบัการปฏิบตัิงานนัน้ขึน้กบัรายได้และการเติบโตของก าไรอีกด้วย 

เวยน์ (Wayne)176 ได้ให้แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในด้านยทุธศาสตร์เชิง
รุกนัน้ มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถแข่งขนัได้ทัง้ในปัจจุบนั
และอนาคต (If HR were really strategically proactive: Present and future directions in 
HR’s contribution to competitive advantage) ได้กลา่วว่าการบริหารทรัพยากรมนษุย์ต้องให้
คณุค่าทางยทุธศาสตร์ และเกณฑ์การประเมินจากลกูค้าและทุนทางด้านการตลาด  การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์นีย้งัสามารถเพิ่มคณุคา่ทางยทุธศาสตร์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์และเชิงรุกได้  สว่นด้านการ
บริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกนี ้ทรัพยากรมนุษย์ยังสร้างประโยชน์ทางการแข่งขันโดยการสร้าง
วฒันธรรมท่ีสร้างสรรค์ และนวตักรรมใหม่ๆ  โดยเอือ้ให้แก่ผู้ลงทนุและความต้องการตา่งๆ ได้ 
 

สรุป 
 

 ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัจ าเป็นต้องสร้าง
ความได้เปรียบในการแขง่ขนัเชิงธุรกิจ โดยค านึงหลายปัจจยัท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญก้าวหน้า 
และการพัฒนา  ความได้เปรียบในการแข่งขันนีต้้องค านึงถึงการแบ่งส่ วนตลาด (Market 
segmentation) โดยมีการแบ่งตลาดรวมออกเป็นตลาดย่อย  จากนัน้ต้องค านึงถึงทิศทางต่างๆ 
ของยุทธวิธี (Strategic direction) ท่ีต้องเน้นใน 4 บริบทคือ 1) ผู้น า (Leader) 2) ผู้ ท้าชิง 

                                                 
175 Bulent Menguc and others, ‚The Interactive Effect of Internal and External 

Factors on a Proactive Environment Strategy and its Influence on a Firm’s Performance‛, 
Journal of Business Ethics 94, 2 (Jun 2010) : 279-298. 

176 Wayne Brockbank, ‚If HR were really strategically proactive: Present and 
future directions in HR’s contribution to competitive advantage‛,  Human Resource 

Management 38, 4 (Winter 1999) : 337-352. 
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(Challenger) 3) ผู้ตาม (Followers) และ 4) ผู้ เจาะตลาดเล็ก (Nicher) เป็นต้น  พร้อมกนันี ้ยงัได้
กลา่วถึง องค์กรสีเขียว ISO26000 เพื่อรักษาความสมดลุกบัสิ่งแวดล้อม ทิศทางของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏในอนาคต ทิศทางทางการศึกษาไทย ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วเป็นสิ่งส าคัญในอนาคตของ
การศกึษาไทย เพี่อความยัง่ยืน และความอยูร่อดอยา่งแท้จริงตอ่ไป 
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บทที่  3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

โดยมีวตัถปุระสงค์คือ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการ
บริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั 2) เพื่อทราบรูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการ
บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) เพื่อยืนยันรูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนา
คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั  งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive 
research) และใช้มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจยัจึงได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการวิจยัตามระเบียบวิธีวิจยัซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

ขัน้ตอนการด าเนินการวจิัย 
 
 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัครัง้นีใ้ห้บรรลวุตัถปุระสงค์ มีระบบ และสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดรายละเอียดและ
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่  1 จัดเตรียมโครงการวิจัย  เป็นขัน้ตอนการเตรียมการวิจัยตามระเบียบ วิธีการ
ด าเนินการวิจยั  โดยการศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัยุทธศาสตร์เชิงรุกการบริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั และการศึกษารวบรวมข้อมลูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง วรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึง่ได้แก่ บทความ วารสาร เอกสารทางวิชาการ 
การอบรมสมัมนา การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เว็บไซด์  งานวิจยั  วิทยานิพนธ์ท่ี
มีเนือ้หาเก่ียวกับหวัข้อการวิจัยโดยวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิด (framework) เก่ียวกับการวิจัย
ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั  พร้อมกนันี ้ผู้วิจยัยงัได้
สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิแบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพ
การบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ขัน้ตอนที่ 2    การด าเนินการวิจัย เป็นขัน้ตอนการศกึษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อ
สร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามโดยตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือให้มีความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ (Item of the Objective of Congruence : IOC) การน าไปทดลองใช้เพื่อหาความเช่ือมัน่



 199 

ของเคร่ืองมือโดยใช้กบักลุม่ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ กบัมหาวิทยาลยัราช
ภฏักาญจนบรีุ จากนัน้น ามาวิเคราะห์หาคณุภาพของเคร่ืองมือ มีการปรับปรุงคณุภาพ  เม่ือเสร็จแล้ว จงึ
น าเคร่ืองมือท่ีสร้างและพฒันาแล้วไปเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจริง  จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มาทดสอบ
ความถกูต้อง วิเคราะห์ข้อมลู แปลผล และตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมลู 
 ขัน้ตอนที่  3 การรายงานผล เป็นขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูหลงัจากท่ีได้เก็บรวบรวม
ข้อมลูทัง้เชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ ตรวจสอบความถกูต้อง และความเป็นไปได้เก่ียวกบัยทุธศาสตร์
เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
คณุภาพการบริหาร (Multiple Regression) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  
จากนัน้ผู้ วิจัยน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบมาสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (Connoiseurship) เพื่อ
ยืนยนัรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั และสรุป
ผลการวิจยั  หลงัจากนัน้ด าเนินการตรวจสอบความถกูต้อง การแก้ไขข้อบกพร่อง ตามท่ีคณะกรรมการ
ควบคมุวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จดัท ารายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ และเสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ดงัการสรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ตอน  วธีิการด าเนินการ  ผลลัพธ์ 

ขัน้ตอนที่ 1 
ขัน้เตรียมการ 

 ศกึษาทฤษฎี หลกัการจาก 
ต าราเอกสาร การอบรม 
สมัมนา การประชมุตา่งๆ  
ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 
งานวิจยั สมัภาษณ์ 

 ได้องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุก
การบริหารของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏั 

     

ขัน้ตอนที่ 2 
ขัน้ด าเนินการ 

 สร้างเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือโดย
ให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบ 
ด้วยวิธีการหาคา่ IOC  
ปรับปรุงเคร่ืองมือตาม
ค าแนะน า จากนัน้น าไป 
Tryout เคร่ืองมือกบักลุม่ท่ี
ไมใช่กลุม่ตวัอยา่ง 
หาความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือ ปรับปรุงแล้วจงึ
น าเคร่ืองมือท่ีสมบรูณ์แล้ว
ไปเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ได้เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามตาม
องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกการ
บริหารของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏั 

     
ขัน้ตอนที่ 3 
ขัน้รายงานผล 

 วิเคราะห์ข้อมลู  
สถิติท่ีใช้ EFA  
(Exploratory  
Factor Analysis), Path  
Analysis, Connoiseurship 
รายงานผล 

 สรุปผลงานวิจยัจากการวิเคราะห์
ข้อมลูตามจดุประสงค์ของงานวิจยั 
รายงานผล และท าเร่ืองจบ 

     

 
แผนภมูิท่ี 27  สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
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ระเบียบวธีิวิจัย 
 

 เพื่อให้การวิจัยครัง้นีมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  ผู้ วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร การสร้างเคร่ืองมือและพัฒนา
เคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีแผนแบบการวิจยั
ลกัษณะกลุ่มตวัอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง ( the  one-shot,  non – 
experimental,  case  study) และการประเมินรูปแบบเพื่อรับรองจากการประเมินรูปแบบเพื่อ
รับรองจากผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่เขียนเป็นแผนผงั (diagram)  ได้ดงันี ้
 
 
 

        O 
 

 
 
 
 

          R                               X                      
 
 

 
R หมายถึง สุม่ผู้ทรงคณุวฒุิตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
X หมายถึง รูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกท่ีก าหนดขึน้ 
O หมายถึง ผลการพิจาณาของผู้ทรงคณุวฒุิ 
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ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 40 แห่ง  ประกอบด้วย

5 กลุ่ม คือ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคกลาง และ
กลุม่ภาคใต้ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2  
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัมีความเป็นเอกพนัธ์สงูมาก (Homogeneity) 
และมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคใต้มีเพียง 5 แห่ง  ผู้ วิจัยจึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยวิธีเลือกแบบ
กลุม่ (Cluster Samplings) ภมูิภาคละ 3 แห่งรวมทัง้สิน้ 15 แห่ง  ผู้ให้ข้อมลูในแตล่ะมหาวิทยาลยั
ก าหนดให้ข้อมลูเป็น 2 ประเภท คือ ฝ่ายบริหาร ได้แก่ อธิการบด ีรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผู้อ านวยศูนย์ส านัก/ฝ่าย หัวหน้ากอง จ านวน 10 คน และฝ่ายปฏิบตัิการ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน 
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน จ านวน 10 คน รวมทัง้สิน้มหาวิทยาลัยละ 20 คนของแต่ละ
มหาวิทยาลยัราชภฏั รวมทัง้สิน้ 300 คน 
 
ตารางท่ี 2  การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
 

กลุ่มแบ่งตามภูมภิาค 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ ผู้ให้ข้อมูล 
ประชากร ตัวอย่าง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัตงิาน รวม 

กรุงเทพ-ปริมณฑล 6 3 30 30 60 
ภาคเหนือ 8 3 30 30 60 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 3 30 30 60 
ภาคกลาง 9 3 30 30 60 
ภาคใต้ 5 3 30 30 60 

รวม 40 15 150 150 300 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีมี้  2  ลกัษณะคือ 
 1. ตัวแปรพืน้ฐาน เป็นตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่  เพศ  อาย ุ วฒุิการศกึษา  ประสบการณ์ในการท างาน และสถานภาพในปัจจบุนั 
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 2.ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่  เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์เชิงรุก ซึง่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลู
จากเอกสารงานวิจยั และการสมัภาษณ์ ประกอบด้วย ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ 152 ตวัแปร 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในแตล่ะขัน้ตอน รวมทัง้หมด 2 ประเภท คือ 
 1. แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) เป็นการศกึษาวิเคราะห์
หลักการแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยสังเคราะห์เนือ้หา 
(content analysis) เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการ
บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนัน้ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญแล้วน ามา
ปรับปรุงรวมกับผลสรุปหลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด
เก่ียวกบัยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ดงันัน้เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยัของขัน้ตอนนีค้ือ แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) โดย
ใช้วิธีสมัภาษณ์แบบมีปฏิสมัพนัธ์ (interactive  interview)  สว่นในรอบท่ีสองหลงัจากได้รูปแบบ
ยทุธศาสตร์เชิงรุกแล้ว ผู้ วิจยัน าแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ไป
สมัภาษณ์เพื่อยืนยนัรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราช
ภฏั 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั  ผู้วิจยัได้ด าเนินการน าข้อสรุป
จากการสังเคราะห์  หลักการ  แนวคิดทฤษฎี  และสรุปความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ เช่ียวชาญมาสรุปเป็นตวัแปรแล้วสร้างข้อค าถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ือง  เพศ  
อายุ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน และสถานภาพในปัจจุบัน   มีลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการ
บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ตัวแปรยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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แบบสอบถามนีมี้ลกัษณะแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั ของไลเคร์ิท  (Likert) 8  
ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ระดบั    1    หมายถึง ปฏิบตัิและด าเนินการตามยทุธศาสตร์เชิงรุกในระดบัน้อย
ท่ีสดุ มีคา่น า้หนกัเท่ากบั  1  คะแนน 

ระดบั    2    หมายถึง ปฏิบตัิและด าเนินการตามยทุธศาสตร์เชิงรุกในระดบัน้อย 
มีคา่น า้หนกัเท่ากบั  2   คะแนน 

ระดบั     3   หมายถึง  ปฏิบตัิและด าเนินการตามยทุธศาสตร์เชิงรุกในระดบัปาน
กลาง มีคา่น า้หนกัเท่ากบั  3  คะแนน 

ระดบั     4   หมายถึง  ปฏิบตัิและด าเนินการตามยทุธศาสตร์เชิงรุกในระดบัมาก  
มีคา่น า้หนกัเท่ากบั  4  คะแนน 

ระดบั     5   หมายถึง  ปฏิบตัิและด าเนินการตามยทุธศาสตร์เชิงรุกในระดบัมาก
ท่ีสดุ มีคา่น า้หนกัเท่ากบั  5  คะแนน 
 

การสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขัน้ตอน  ดงันี ้
 1.  แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) เป็นการสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ  และผู้ เช่ียวชาญ  เพื่อให้ได้ตัวแปรท่ีเป็นกรอบ
แนวคดิ 

1.1 การศกึษาวิเคราะห์แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
1.1.1 วิเคราะห์หลกัการแนวคดิทฤษฎี และข้อค้นพบตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการก าหนด 

ยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหาร 
  1.1.2 วิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา
คณุภาพการบริหาร 
 1.2 น าข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์มาสงัเคราะห์ (content synthesis) เป็นความรู้
เก่ียวกบัการก าหนดยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบ
กึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) 

                                                 
8พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร :

ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มศว.ประสานมิตร, 2540),107-108. 
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 1.3 สร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) และน า
แบบสัมภาษณ์ท่ีได้สร้างขึน้ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว  ก่อนน าไปสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 9 คน  ซึ่งผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
method) โดยผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้ 
  1.3.1 ผู้ บริหารท่ีเป็นผู้ ก าหนดนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ/
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
  1.3.2 ผู้บริหาร ผู้อ านวยการส่วน/ศนูย์/ส านกั/ฝ่าย/การศกึษา อาจารย์ผู้สอนท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบความส าเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ/
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
 การสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
(semi-structured interview) วิธีการสมัภาษณ์ใช้แบบปฏิสมัพนัธ์ (interactive interview)  เพื่อให้
ได้ข้อมลูมากท่ีสดุและลกึท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้  หลงัจากนัน้แล้วได้น าข้อมลูจากการสมัภาษณ์มา
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั 
 1.4 สรุปองค์ประกอบจากการสมัภาษณ์  และข้อสรุปจากการศกึษา  หลกัการแนวคิด  
ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาสังเคราะห์เนือ้หา ( content 
synthesis) เพื่อสรุปเป็นตวัแปรแล้วน ามาสร้างเป็นข้อค าถามของแบบสอบถาม 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) เป็นการสร้างเคร่ืองมือเพื่อศึกษา
วิเคราะห์องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั   
ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัไว้ ดงันี ้

 2.1 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง  โดยสร้างค าถาม 
จากตวัแปรท่ีได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี และข้อคิดเห็นจากการ
สมัภาษณ์ของผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญจากการบริหารยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพ
การบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 2.2 น าข้อค าถามมาสร้างเป็นแบบสอบถามภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
และผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน  เพื่อหาค่าความสอดคล้องและความตรงเชิงโครงสร้าง และเนือ้หา 
โดยวิธีหาคา่ IOC (Index  of  Items  Objective  Congruence) โดยพิจารณาคา่ IOC ท่ีมากกว่า 
0.50 ขึน้ไป จึงจะถือว่าข้อค าถามนัน้เป็นตัวแทนของสิ่ง ท่ีต้องการวัดได้ และจัดท าเป็น
แบบสอบถาม  
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 2.3 จากนัน้จึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช้เก็บข้อมลู  (try out) กบัมหาวิทยาลยัราช
ภฏัท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 2 มหาวิทยาลยั ๆ  ละ 20 คน รวม 40 คน เพื่อหาคา่ความเช่ือมัน่ซึง่เป็น

การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือโดยรวมทัง้ฉบบั  โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Analysis)9  ได้คา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั .87 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามล าดบัดงันี ้
 1. น าหนงัสือขอความอนเุคราะห์จากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร ถึงอธิการบดี
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั และผู้ เก่ียวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
หรือทางไปรษณีย์ 
 2. แจกแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง
โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
 1. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร ต ารา บทความ และการสมัภาษณ์ สถิติ
ท่ีใช้คือ คา่ความถ่ี (frequency) และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (content analysis) 

2. วิเคราะห์ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ใช้
สถิติ ดงันี ้
 2.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้คา่ความถ่ี (frequency)  
และคา่ร้อยละ (percentage)  
 2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
 2.3 การยืนยันรูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) สถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์
เชิงเนือ้หา (Content Analysis) 

                                                 
9Lee J. Cronbach,  Essentials  of  Psychology  Testing, 3rd ed. (New York : 

Harper & Row  Publishers, 1974), 161. 
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สรุป  

 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ

พฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั 2) เพื่อทราบรูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ
พฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั และ 3) เพื่อยืนยนัรูปแบบของยทุธศาสตร์เชิง
รุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึ่งผู้ วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน 3 
ขัน้ตอน คือ การเตรียมโครงการวิจัยจากการศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับยุทธศาสตร์เชิงรุกการ
บริหาร การศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  วรรณกรรมต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร การด าเนินการตามขัน้ตอน และหา
ข้อสรุปจากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) จ านวน 9 คน โดย
น ามาวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั (framework)  การสร้างเคร่ืองมือวิจยั และการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยการหาคา่ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Consistency) 
ของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคณุวฒุิ และคณาจารย์ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (face validity) 
จ านวน 5 คน  ประชากรท่ีศึกษาในงานวิจัยเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 40 แห่ง  จากนัน้
น าไปทดลองใช้ (try out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษา จ านวน 15 แห่ง 
โดยมีผู้ ให้ข้อมูลแห่งละ 20 คน  เม่ือรับแบบสอบถามกลับคืนมาจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) 

 



 
บทที่  4 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง “ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราช
ภฏั” โดยมีวตัถปุระสงค์ คือ เพื่อทราบองค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพ
การบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อทราบรูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนา
คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั และเพื่อยืนยนัรูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ
พฒันาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภัฏ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ
มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 15 แห่ง โดยมีผู้ ให้ข้อมลูแห่งละ 20 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 
ฝ่ายบริหาร จ านวน 10 คน และฝ่ายปฏิบตัิจ านวน 10 คน รวมมหาวิทยาลยัละ 20 คน รวม
ทัง้สิน้ จ านวน 300 คน  ผู้ วิจัยเก็บข้อมูล 3 ระยะ คือ จากการสังเคราะห์ตัวแปร การตอบ
แบบสอบถาม และการจดัประชมุสนทนากลุม่ยอ่ย  เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม เก็บรวบรวม
ข้อมลูในเดือนตลุาคม-ธนัวาคม 2554 ได้ข้อมลูกลบัมาร้อยละ 100.00  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมี
ดงันี ้
 
ตอนที่  1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริหารของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ผู้วิจยัเร่ิมจากการวิเคราะห์เอกสาร/ ต ารา การศกึษาค้นคว้างานวิจยัทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศซึง่มีความเก่ียวข้องกนั และจากการสมัภาษณ์ผู้ ทรงคณุวฒุิ จากนัน้จึง
น ามาสงัเคราะห์ตามตวัแปรตา่งๆ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3-5  
 1.1 การวิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 เป็นการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นเพื่อพฒันาเคร่ืองมือ โดยศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎีจาก
เอกสาร ต ารา และงานวิจยัเพื่อรวบรวมศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยยดึตามแนวคิดของประยงค์ มีใจซื่อ พส ุเดชะรินทร์ อธิปัตย์ คลี่สนุทร 
Kaplan and Norton, Stephen P., ดนยั วงศ์วฒันชยั และกรณ์กนก ลดัดานนัท์ ซึง่สรุป
สาระส าคญั ได้ดงันี ้

208 
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ตารางท่ี 3 สรุปกรอบแนวคิดจากต ารา และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

ต ารา/ เอกสาร 

ปร
ะย

งค์
 ม

ใีจ
ซื่อ

 (2
54

2) 

M
.E

. P
or

ter
 (1

98
1) 

พสุ
 เด

ชะ
ริน

ทร์
 (2

55
1) 

อธิ
ปัต

ย์  
คล

ีสุ่น
ทร

 (2
55

1) 

อุด
มศึ

กษ
าไ

ทย
 (2

55
1) 

สม
บตั

ิ  อ
ศิร

านุ
รัก

ษ์ 
(25

51
) 

Ka
pla

n/N
or

ton
 (2

00
2) 

ชนิ
นท

ร์  
วะ

สีน
นท์

 (2
55

1) 

St
ep

he
n P

. (2
00

2) 

M
.A

. H
itt

 (2
00

0) 

1 มีสภาพแวดล้อมท่ีดีในการ
บริหารจดัการ 

          

2 มีการก าหนดทิศทางในการ
บริหารมหาวิทยาลยัจาก
คณะผู้บริหารระดบัสงู 

          

3 มีการสร้างยทุธศาสตร์
ร่วมกนัในการประชมุผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

          

4 มีการปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์
ท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

          

5 มีการควบคมุยทุธศาสตร์อยู่
ตลอดเวลา 

          

6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่
กนัและกนั 

          

7 มีความตอ่เน่ืองในการ
ปรับปรุงคณุภาพการ
บริหารงานอยู่ตลอดเวลา 

          

8 มีการก าหนดการสร้างขีด
ความสามารถและ
อตัราก าลงัของบคุลากร 

          

9 การวิเคราะห์ปัญหาในการ
ปฏิบตัิงาน 

          

10 โครงสร้างพืน้ฐานสร้างความ
ต้องการท่ีจ าเป็นแก่นกัศกึษา 

          

11 มีปรัชญาในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการฝ่าย
บริหาร 
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ตารางท่ี 3 สรุปกรอบแนวคดิจากต ารา และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

ต ารา/ เอกสาร 

ปร
ะย

งค์
 ม

ใีจ
ซื่อ

 (2
54

2) 

M
.E

. P
or

ter
 (1

98
1) 

พสุ
 เด

ชะ
ริน

ทร์
 (2

55
1) 

อธิ
ปัต

ย์  
คล

ีสุ่น
ทร

 (2
55

1) 

อุด
มศึ

กษ
าไ

ทย
 (2

55
1) 

สม
บตั

ิ  อ
ศิร

านุ
รัก

ษ์ 
(25

51
) 

Ka
pla

n/N
or

ton
 (2

00
2) 

ชนิ
นท

ร์  
วะ

สีน
นท์

 (2
55

1) 

St
ep

he
n P

. (2
00

2) 

M
.A

. H
itt

 (2
00

0) 

12 มีการวางกรอบพนัธกิจใน
การบริหารของฝ่ายบริหาร 

          

13 ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบาย
ในการปฏิบตัิงานเพื่อให้การ
ท างานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

          

14 บคุลากรมีเป้าหมายในการ
ท างานอย่างจริงจงั 

          

15 การมองการณ์ไกล  คิดถึง
ความเจริญก้าวหน้า 

          

16 สร้างภาพอนาคตให้ชดัเจน 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิใน
อนาคต 

          

17 มีการน าผลการประเมินไปใช้ 
ในการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเน่ือง 

          

18 ท างานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

          

19 มีความวอ่งไวในการบริหาร
จดัการ เพื่อการแข่งขนัท่ีดี 

          

20 มีกระบวนการภายในท่ี
สามารถตรวจสอบได้อย่าง
รวกเร็ว และมีระบบ 

          

21 สร้างคณุคา่ในด้านคณุธรรม           
22 สร้างความสอดคล้องในการ

บริหารงาน 
          

23 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่
กนัและกนั ระหวา่งนกัศกึษา
ในมหาวิทยาลยั  
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ตารางท่ี 3 สรุปกรอบแนวคดิจากต ารา และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

ต ารา/ เอกสาร 

ปร
ะย

งค์
 ม

ใีจ
ซื่อ

 (2
54

2) 

M
.E

. P
or

ter
 (1

98
1) 

พสุ
 เด

ชะ
ริน

ทร์
 (2

55
1) 

อธิ
ปัต

ย์  
คล

ีสุ่น
ทร

 (2
55

1) 

อุด
มศึ

กษ
าไ

ทย
 (2

55
1) 

สม
บตั

ิ  อ
ศิร

านุ
รัก

ษ์ 
(25

51
) 

Ka
pla

n/N
or

ton
 (2

00
2) 

ชนิ
นท

ร์  
วะ

สีน
นท์

 (2
55

1) 

St
ep

he
n P

. (2
00

2) 

M
.A

. H
itt

 (2
00

0) 

24 มีการพฒันาปริมาณเพ่ิมขึน้ 
มีการขยบัขยายจ านวน
นกัศกึษา เพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่หนว่ยงาน 

          

25 มีการเช่ือมโยงนโยบาย และ
แนวการปฏิบตัิร่วมกนั เพื่อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจท่ี
ตรงกนั 

          

26 SWOT สามารถวิเคราะห์
จดุอ่อน จดุแข็งได้ 

          

27 ให้ทกุฝ่ายมีความตัง้ใจใน
การท างานร่วมกนั 

          

28 มีการประเมินยทุธศาสตร์อยู่
ตลอดเวลา 

          

 
 ตารางท่ี 3 เป็นการสรุปกรอบแนวความคิดของนกัวิชาการจากต ารา และเอกสารตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้ วิจัยพิจารณาเอกสารหลักจ านวน 10 เล่ม จากนักวิชาการไทย และ
ตา่งประเทศ ท่ีได้จากการรวบรวม และได้ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ทัง้หมด 20 ตวัแปร 
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ตารางท่ี 4 สรุปกรอบแนวคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

งานวจิัย 

สุข
าด

า อ
งัศุ

จิน
ดา

 (2
54

4) 

ไต
รท

พิย์
 ท

พิย์
สอ

น 
(25

48
) 

กน
กรั

ตน์
 เส

นา
นุช

 (2
54

8) 

ดนั
ย ว

งศ์
วฒั

นชั
ย (

25
48

) 

กร
ณ์ก

นก
 ลตั

ตา
นัน

ท์ 
(20

05
) 

จิร
พนั

ธ์ ไ
ตร

ทพิ
จรั

ส 
(25

49
) 

Jia
n-

Hu
a, 

Fe
i-F

ei 
(20

11
) 

Ve
nk

ate
sh

 (2
00

6) 

M
eh

ra
n a

nd
 ot

he
rs 

(20
05

) 

W
illi

am
s (

20
12

) 

1 มีการก าหนดทิศทางในการ
บริหารมหาวิทยาลยัจาก
คณะผู้บริหารระดบัสงู 

          

2 มีการสร้างยทุธศาสตร์
ร่วมกนัในการประชมุผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

          

3 มีการปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์
ท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

          

4 มีการควบคมุยทุธศาสตร์อยู่
ตลอดเวลา 

          

5 มีความตอ่เน่ืองในการ
ปรับปรุงคณุภาพการ
บริหารงานอยู่ตลอดเวลา 

          

6 มีการก าหนดการสร้างขีด
ความสามารถและ
อตัราก าลงัของบคุลากร 

          

7 มีการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีดี
พร้อมตอ่สงัคม 

          

8 มีช่องทางการบริการท่ี
รวดเร็วแก่ผู้มาติดตอ่กบั
มหาวิทยาลยั 

          

9 มีการสนบัสนนุสง่เสริม
บคุลากรให้เรียนรู้ ในระดบัท่ี
สงูขึน้ เพื่อจะได้ปรับปรุง
คณะท่ีตนสงักดั 

          

10 มีการก าหนดราคาค่าใช้จ่าย
ท่ีเพียงพอตอ่การบริหารงาน
มหาวิทยาลยั 
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ตารางท่ี 4 สรุปกรอบแนวคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 
 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

งานวจิัย 

สุข
าด

า อ
งัศุ

จิน
ดา

 (2
54

4) 

ไต
รท

พิย์
 ท

พิย์
สอ

น 
(25

48
) 

กน
กรั

ตน์
 เส

นา
นุช

 (2
54

8) 

ดนั
ย ว

งศ์
วฒั

นชั
ย (

25
48

) 

กร
ณ์ก

นก
 ลตั

ตา
นัน

ท์ 
(20

05
) 

จิร
พนั

ธ์ ไ
ตร

ทพิ
จรั

ส 
(25

49
) 

Jia
n-

Hu
a, 

Fe
i-F

ei 
(20

11
) 

Ve
nk

ate
sh

 (2
00

6) 

M
eh

ra
n a

nd
 ot

he
rs 

(20
05

) 

W
illi

am
s (

20
12

) 

11 บคุลากรในแตล่ะฝ่ายมี
ความพงึพอใจในการ
ปฏิบตัิงาน 

          

12 สถานท่ีเอือ้อ านวยต่อ
การศกึษา 

          

13 มีการสง่เสริม
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้
นกัศกึษาได้เรียนรู้อย่าง
จริงจงั และพฒันาตนเองได้
ในระดบัสากล 

          

14 มีการสนบัสนนุด้านกีฬาทัง้
ในและนอกมหาวิทยาลยั 

          

15 มีการสื่อสารท่ีเป็นระบบ 
และมีความทนัสมยัทางด้าน
สารสนเทศ 

          

16 สร้างนวตักรรมใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมอย่างสม ่าเสมอ 

          

17 มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ และทกุคนมีสว่นร่วม
ในการด าเนินการตามแผน 

          

18 เปิดโอกาสให้ทกุคนสามารถ
นบัถือศาสนาท่ีตนให้ความ
เคารพ และเลื่อมใสได้อย่าง
กว้างขวาง และอิสระ 

          

19 มีการจดัการด้านการตลาด
เพ่ือให้สามารถรับนกัศกึษา
ได้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
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ตารางท่ี 4 สรุปกรอบแนวคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 
 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

งานวจิัย 

สุข
าด

า อ
งัศุ

จิน
ดา

 (2
54

4) 

ไต
รท

พิย์
 ท

พิย์
สอ

น 
(25

48
) 

กน
กรั

ตน์
 เส

นา
นุช

 (2
54

8) 

ดนั
ย ว

งศ์
วฒั

นชั
ย (

25
48

) 

กร
ณ์ก

นก
 ลตั

ตา
นัน

ท์ 
(20

05
) 

จิร
พนั

ธ์ ไ
ตร

ทพิ
จรั

ส 
(25

49
) 

Jia
n-

Hu
a, 

Fe
i-F

ei 
(20

11
) 

Ve
nk

ate
sh

 (2
00

6) 

M
eh

ra
n a

nd
 ot

he
rs 

(20
05

) 

W
illi

am
s (

20
12

) 

20 มีการพฒันาองค์การ/ฝ่าย/
คณะอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
ทนัสมยั และเป็นท่ีต้องการ
ของสงัคม 

          

21 เน้นความต้องการของสงัคม
ในปัจจบุนั เพื่อให้การบริการ
ท่ีประทบัใจ และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชมุชนรอบข้าง
ได้ 

          

22 มีการศกึษาเปรียบเทียบ 
และวิจยัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และ
บริการองค์ความรู้นัน้แก่
สงัคมโดยรอบ 

          

23 มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
หรือผลงานทางวิชาการ
ต่างๆ ให้เป็นท่ียอมรับใน
สงัคมวงกว้างได้อย่างแท้จริง 

          

24 พยายามสร้างสนัติภาพใน
สงัคม ทัง้ในและนอกสถาบนั 
เพ่ือก่อให้เกิดสนัติตามวิถี
ประชาธิปไตยแท้จริง 

          

25 Benchmarking มีการ
เทียบเคียงกบัมหาวิทยาลยั
อ่ืนๆ 

          

26 มีการบริหารสารสนเทศให้
รวดเร็ว ทนัใจ และสามารถ
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 

          

 



 215 
 
ตารางท่ี 4 สรุปกรอบแนวคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 
 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

งานวจิัย 

สุข
าด

า อ
งัศุ

จิน
ดา

 (2
54

4) 

ไต
รท

พิย์
 ท

พิย์
สอ

น 
(25

48
) 

กน
กรั

ตน์
 เส

นา
นุช

 (2
54

8) 

ดนั
ย ว

งศ์
วฒั

นชั
ย (

25
48

) 

กร
ณ์ก

นก
 ลตั

ตา
นัน

ท์ 
(20

05
) 

จิร
พนั

ธ์ ไ
ตร

ทพิ
จรั

ส 
(25

49
) 

Jia
n-

Hu
a, 

Fe
i-F

ei 
(20

11
) 

Ve
nk

ate
sh

 (2
00

6) 

M
eh

ra
n a

nd
 ot

he
rs 

(20
05

) 

W
illi

am
s (

20
12

) 

27 การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน 
โอกาส และอปุสรรค 

          

28 ภาวะผู้น า ความรอบรู้ การ
พฒันาตนเอง และการ
เสริมสร้างทกัษะความเป็น
ผู้น า 

          

29 คณาจารย์/บคุลากรมีจ านวน
ท่ีเหมาะสม และเพียงพอใน
หน่วยงาน 

          

30 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ตามความถนดั และ
ความต้องการของตนเอง 

          

31 มีกระบวนการบริหารท่ี
รวดเร็ว เป็นระบบ และ
ทนัสมยัอยู่เสมอ 

          

32 มีระบบการบริหารจดัการ ทัง้
ในด้านงบประมาณ มีการ
จดัท าท่ีเป็นระบบ 

          

33 มีการเก็บรวบรวมข้อมลูจริง
ในแตล่ะวนั เพื่อเป็นการ
ประเมินเชิงประจกัษ์ 

          

34 มีการสร้างวฒันธรรม
คณุภาพภายในองค์การ เพ่ือ
สร้างความน่าเช่ือถือแก่
สงัคม 

          

35 สร้างนกัศกึษา และ
คณาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
อย่างแท้จริง 
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ตารางท่ี 4 สรุปกรอบแนวคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 
 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

งานวจิัย 

สุข
าด

า อ
งัศุ

จิน
ดา

 (2
54

4) 

ไต
รท

พิย์
 ท

พิย์
สอ

น 
(25

48
) 

กน
กรั

ตน์
 เส

นา
นุช
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54

8) 

ดนั
ย ว

งศ์
วฒั

นชั
ย (

25
48

) 

กร
ณ์ก

นก
 ลตั

ตา
นัน

ท์ 
(20

05
) 

จิร
พนั

ธ์ ไ
ตร

ทพิ
จรั

ส 
(25

49
) 

Jia
n-

Hu
a, 

Fe
i-F

ei 
(20

11
) 

Ve
nk

ate
sh

 (2
00

6) 

M
eh

ra
n a

nd
 ot

he
rs 

(20
05

) 

W
illi

am
s (

20
12

) 

36 สร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

          

37 มีการบริหารจดัการท่ีดี           
38 มีการบริหารจดัการความรู้ 

และการเข้าถึงองค์ความรู้ได้
อย่างรวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า 

          

39 มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้
ในสถาบนั 

          

40 มีความยัง่ยืนในการท างาน           
41 มีการบริหารงานวิชาการท่ีดี 

มีคณุภาพ 
          

42 สร้างสขุภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ให้มีความแข็งแรง และมี
ความสบายใจ 

          

43 มีการบริการแก่ท้องถ่ิน 
ชมุชนทางด้านวิชาการ 

          

44 เปิดโอกาสการศกึษาให้แก่
พนกังาน เจ้าหน้าที่ และ
บคุลากรของมหาวิทยาลยั 

          

45 มีศนูย์กลางการเรียนรู้
ส าหรับชมุชนและให้บริการท่ี
ดี 

          

46 ผู้บริหารมีความรอบรู้ ใน
ศาสตร์ต่างๆ 

          

47 ประชาชนให้ความร่วมมือ 
และเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลยั 
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ตารางท่ี 4 สรุปกรอบแนวคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 
 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

งานวจิัย 

สุข
าด

า อ
งัศุ

จิน
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นุช
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) 

W
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s (

20
12

) 

48 มีงบประมาณที่เพียงพอ 
และใช้จ่ายอย่างประหยดั
คุ้มคา่ 

          

49 มีการท างานแบบร่วมด้วย
ช่วยกนั ให้ทกุฝ่ายประสาน
สามคัคีกนัในการท างาน
อย่างมีความสขุ 

          

50 มีการท างานเป็นทีม มีการ
มอบหมายงานอย่างยตุิธรรม
เท่าเทียมกนั 

          

51 ผู้บริหารมีทกัษะการบริหาร
แบบถึงลกูถึงคน 

          

52 เกาให้ถกูท่ีคนั/ตรงจดุ มีการ
แก้ปัญหาให้ถกูต้อง ถกู
ประเดน็ 

          

53 มีการจดัล าดบัขัน้ตอนใน
การปฏิบตัิงาน 

          

54 มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการ
บริหารองค์การท่ียตุิธรรม 
โปร่งใส และมีสวสัดิการท่ี
เพียงพอ 

          

55 มีการลดขนาดเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

          

56 มีเวลาในประชมุ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขสิ่งท่ียงั
บกพร่อง 
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ตารางท่ี 4 สรุปกรอบแนวคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 
 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

งานวจิัย 

สุข
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งัศุ

จิน
ดา
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นุช
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) 

57 ลดช่องวา่งในสงัคม และเพ่ิม
ศกัยภาพในผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้
อย่างเป็นรูปธรรม 

          

58 มีความยืดหยุ่นในการ
ท างาน 

          

59 สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่
สงัคม ชมุชน และ
มหาวิทยาลยัต่างๆ  

          

60 สร้างพนัธมิตรกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในการท างาน ทัง้
ฝ่ายรัฐบาล และเอกชน เพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่ง 

          

 
 ตารางท่ี 4 เป็นการสรุปกรอบแนวความคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้วิจยัพิจารณา
งานวิจยัหลกัจ านวน 10 เลม่ จากนกัวิชาการไทย และตา่งประเทศ ได้ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ทัง้หมด 
60 ตวัแปร 
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

ข้อ 

 

ประเดน็ 

การสัมภาษณ์ 

ผศ
.ด

ร.ย
ุวล

ักษ
ณ์ 

เวช
วทิ

ยา
หล

งั 

รศ
.ด

ร.ว
ไิล

 ต
ั้งจ

ิตส
มค

ดิ 

ผศ
.ด

ร.อ
ารี

ศิริ
 ส

รร
พศิ

ริ 

ดร
.ส

วนั
ต์ 

ลมิ
ป์เ

ฉล
มิ 

รศ
.ด

ร.ศิ
ริน

า จ
ิตต์

จรั
ส 

ผศ
.ด

ร.พ
นัธ์

ศํก
ดิ์ 

พล
สา

รัม
ย์ 

ดร
.วรี

ะช
าต

 ิ ป
าล

จะ
วง

ศ์ 
ณ 

อยุ
ธย
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ชม
พ ูนุ

ช 
เชี

ยร
สุภ

รพ
งศ

 

จิร
ายุ

 พ
ลบั

สว
าท

 

 

1 มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
บริหารจดัการ 

          

2 มีการก าหนดทิศทางในการ
บริหารมหาวิทยาลยัจาก
คณะผู้บริหารระดบัสงู 

          

3 มีการสร้างยทุธศาสตร์
ร่วมกนัในการประชมุผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

          

4 มีการปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์
ท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

          

5 มีการควบคมุยทุธศาสตร์อยู่
ตลอดเวลา 

          

6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่
กนัและกนั 

          

7 มีความตอ่เน่ืองในการ
ปรับปรุงคณุภาพการ
บริหารงานอยู่ตลอดเวลา 

          

8 มีการก าหนดการสร้างขีด
ความสามารถและ
อตัราก าลงัของบคุลากร 

          

9 มีการก าหนดอตัราก าลงั 
ความต้องการเร่งด่วน 

          

10 มีระบบการวิเคราะห์ข้อมลูท่ี
ทนัต่อเหตกุารณ์ และมี
ความถกูต้องแม่นย า 

          

11 HRD มีการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์อย่างมีมาตรฐานและ
ชดัเจน 
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 

ข้อ 

 

ประเดน็ 
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ผศ
.ด

ร.พ
นัธ์

ศํก
ดิ์ 

พล
สา

รัม
ย์ 

ดร
.วรี

ะช
าต

 ิ ป
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สุภ
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จิร
ายุ

 พ
ลบั

สว
าท

 

 

12 KM มีการบริหารจดัการ
ความรู้ให้ทัว่ถึง 

          

13 LO มีการสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 

          

14 4M มีระบบการบริหาร
จดัการท่ีรวดเร็ว 

          

15 มีระบบ 7S บคุลากร
สามารถตอบข้อค าถามได้ 

          

16 5 Forces Model มีการน า
รูปแบบการบริหารจดัการมา
ใช้ 

          

17 Value Chain มีระบบการ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบ
คณุภาพ 

          

18 BSC การประยกุต์เกณฑ์
การประเมินผลแบบดลุย
ภาพ 

          

19 SBC มีการประยกุต์เกณฑ์
การประเมินผล 

          

20 มีการสื่อสารในการตดัสินใจ
สิ่งที่ส าคญัเร่งดวน 

          

21 มีระบบสวสัดิการท่ีดี จงูใจ
บคุลากรให้ท างานด้วย
ความสขุใจ สบายใจ 

          

22 ทกุคนมีสว่นร่วมในการ
วางแผน และปฏิบตัิงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ 

          

23 มีระบบการกระจายอ านาจ
ไปสูบ่คุลากรทกุฝ่าย 
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 
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สุภ
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จิร
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24 สร้างความรับผิดชอบร่วมกนั
ในการปฏิบตัิงาน 

          

25 มาตรฐานท่ีชดัเจน ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

          

26 มีการจ้างงานส าหรับ
บคุลากรภายนอกท่ีมีความรู้
ความสามารถ 

          

27 มีการประสานงานในการ
ก าหนดหน้าท่ีต่างๆ  

          

28 มีผู้ทรงคณุวฒิุเพียงพอใน
การให้ค าปรึกษาแก่
นกัศกึษา 

          

29 มีการว่างจ้างผู้ เช่ียวชาญให้
มาเป็นท่ีปรึกษาให้แก่
บคุลากรภายในอย่าง
เพียงพอ 

          

30 มีการพฒันางานอย่าง
ต่อเน่ือง 

          

31 มีการวิจยัสถาบนั และเน้น
ความส าคญัของการ
ปรับปรุงแก้ไข 

          

32 เน้นการใช้ภาษาองักฤษให้
เกิดทกัษะ และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าร่วมกบั
นานาชาติ และสามารถใช้ได้
อย่างถกูต้อง 

          

 

 

 



 222 
 
ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 
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33 สามารถสู้คูแ่ข่งได้ใน
การตลาดและสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่บคุลากรใน
มหาวิทยาลยัได้ 

          

34 บคุลากรมีความสามารถ
และความรู้เป็นท่ีประจกัษ์ 

          

35 นกัศกึษาเม่ือจบแล้ว
สามารถเข้าสูต่ลาดแรงงาน
ได้ 

          

36 หลกัสตูรตรงตามความ
ต้องการของนกัศกึษา 

          

37 BCG Matrix มีตารางการ
วิเคราะห์ และการ
ประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

          

38 Blue Ocean มีนวตักรรม
ใหม่ๆ ในการบริหารจดัการ 

          

39 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจน
ในการบริหารงาน 

          

40 ผู้บริหารมีอ านาจหน้าท่ีใน
การสัง่การ 

          

41 ผู้บริหารมีความเก่งในด้าน
การบริหารคน 

          

42 ผู้บริหารมีความเก่งในด้าน
การบริหารงาน 

          

43 มหาวิทยาลยัมีการออกนอก
ระบบ 

          

44 มหาวิทยาลยัมีการปรับ
ระบบการให้บริการที่รวดเร็ว 
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 
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45 มีแผนการปฏิบตัิงานท่ี
ครอบคลมุทกุบริบทของการ
บริหารงาน 

          

46 ภารกิจมีความชดัเจนในการ
ท าหน้าท่ีตามบทบาทท่ีได้รับ
มอบหมาย 

          

47 มีการบริหารตามสายงาน
การควบคมุการท างานตาม
หน้าท่ี 

          

48 มีการบงัคบัการและการ
ท างานภาระหน้าท่ี 

          

49 มีการใช้ R&D มาช่วยในการ
ท างาน เพ่ือให้เกิดการ
พฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

          

50 ผู้บริหารมีโปรแกรมช่วยใน
การตดัสินใจ 

          

51 มีการวางระบบท่ีรวดเร็วใน
การบริหารจดัการให้แก่
นกัศกึษาท่ีต้องการข้อมลู 

          

52 ระบบข้อมลูมีความถกูต้อง 
แม่นย า 

          

53 ระบบข้อมลูมีความแม่นย า 
และเป็นระบบ 

          

54 สร้างอตัลกัษณ์ให้
มหาวิทยาลยัเป็นท่ีประจกัษ์
แก่สาธารณชน 
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 
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55 มีการจงูใจให้พนกังาน
ท างานอย่างเตม็
ความสามารถ 

          

56 Open Book Management 
มีการบริหารงานแบบรัดกมุ 
ละเอียด รวดเร็ว ทนัใจ 

          

57 มีความโปร่งใสในการบริหาร
จดัการของมหาวิทยาลยั 

          

58 สร้างความสขุให้แก่ทกุคนท่ี
ท างานในมหาวิทยาลยั และ
บคุลากรภายนอกท่ีเข้ารับ
การบริการของมหาวิทยาลยั 

          

59 มีโปรแกรมส าเร็จรูปในการ
บริหารจดัการเพ่ือก่อให้เกิด
ความรวดเร็ว 

          

60 บคุลากรอาจารย์มีสื่อการ
สอนที่ทนัสมยั และเป็น
ปัจจบุนั 

          

61 มีการลงฉนัทามติในการหยัง่
เสียง คดัสรร ต าแหน่งหน้าท่ี
ในการบริหาร 

          

62 มีระบบการใช้บคุลากรใน
การมอบหมายงานแบบ 
Rotation 

          

63 สร้างความปลอดภยัให้แก่
มหาวิทยาลยัในเหตภุยัต่างๆ 
ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 
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64 มีการระเบียบแบบแผนการ
ควบคมุอาคารสถานท่ีให้
เป็นระบบระเบียบ 

          

65 สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลาด้วยงบประมาณ 
และการบริหารจดัการมี
ความโปร่งใส 

          

66 ระบบมีความแม่นย า รวดเร็ว 
และให้บริการท่ีประทบัใจ 

          

67 Call Tree มีระบบการ
บริหารจดัการท่ีแบ่งสายงาน
รับผิดชอบ และมีความ
ไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

          

68 ISO 26000 มีการประเมิน
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพอย่าง
แท้จริง 

          

69 Ecology มีการรักษา
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกบั
สงัคมรอบด้าน 

          

70 มีการอิงระบบเข้าหากนั ให้
เป็นอนัเดียวกนั ประสาน
สามคัคีกนัในการบริหารงาน
ท่ีรวดเร็ว เข้าถึงกนัได้ 

          

71 มีการเทียบเคียงกบั
มหาวิทยาลยัต่างประเทศชัน้
น าของโลก 
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 
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72 มีการเทียบเคียงกบั
ต่างประเทศ EU ของยโุรป 

          

73 Opec มีการเทียบเคียงกบั
ประเทศต่างๆ ในแถบยโุรป 

          

74 มีการเปิดประตสููส่ากล สร้าง
ศกัยภาพให้กบัมหาวิทยาลยั
ได้เป็นอย่างดี 

          

75 สร้างความเจริญก้าวหน้า 
ก้าวไปข้างหน้าท่ีเหนือกวา่
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 

          

76 มีนวตักรรมใหม่ๆ ในการ
บริหารจดัการ การสื่อสาร 
และเทคโนโลย ี

          

77 มีระบบเบิกจ่ายท่ีรวดเร็ว ลด
ขัน้ตอนท่ียุ่งยากออกไป 

          

78 สร้างความสขุในการท างาน
ให้แก่พนกังาน และบคุลากร
ทกุระดบั และทกุฝ่าย 

          

79 มีการสร้างผลงาน และ
ค่าตอบแทนท่ีเป็น 

          

80 ทรัพยากรมีอย่างเพียงพอ 
ทัง้ในด้านบคุคล อาคาร
สถานท่ี ปัจจยัต่างๆ ในการ
ท างาน และการให้บริการ 

          

81 IT มีการให้บริการแก่
นกัศกึษาอย่างทัว่ถึง 
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82 7Q บคุลากรสามารถตอบ 
และเข้าใจข้อค าถามเบือ้งต้น
ในการท างานร่วมกนัได้ 

          

83 มีคณะกรรมการในการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยั 

          

84 Smart Management มี
ระบบการบริหารท่ีทนัสมยั 
น่าเช่ือถือ 

          

85 Laptop คณาจารย์สามารถ
ใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 

          

86 มีระบบป้องกนัความ
ปลอดภยัทัง้ในและนอก
สถาบนั 

          

87 TOWS มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ความ
แข็งแกร่งขององค์การ 

          

88 Push and Pull มีระบบการ
บริหารท่ีสามารถพลกัดนั
นโยบายตา่งๆ ได้ 

          

89 มีระบบท่ีดีสามารถเข้าสูก่าร
สอนรวดเร็ว และทนัสมยั 

          

90 ผู้บริหารมีความรอบรู้การ
บริหารจดัการท่ีดี 

          

91 มีสรรหาบคุลากรท่ีโปร่งใส 
ตามระบบคณุธรรม ไม่ใช่
ระบบอปุถมัภ์แต่อย่างเดียว 
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92 มีคดัเลือกบคุลากรให้ตรง
สายงาน และหลากหลาย
มากขึน้ 

          

93 มีความยตุิธรรมในการ
เลือกสรรคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยั 

          

94 ทกุคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัใน
การบริหารจดัการ 

          

95 มีการบริการและสวสัดิการท่ี
ดีพอแก่พนกังาน เจ้าหน้าท่ี
ทกุคน 

          

96 TOF มีการวิเคราะห์ระบบ
การจดัการท่ีดี 

          

97 มีการติดตาม ประเมินผล
เป็นระยะๆ ทัง้ในระยะสัน้ 
และระยะยาว 

          

98 มีระบบตรวจสอบท่ีรัดกมุ 
ชดัเจน และเท่ียงตรง 

          

99 มีการพฒันาชมุชนให้อยู่
เสมอ 

          

100 มีการประสานกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ เป็นการเฉพาะอย่าง 

          

101 มีการหารายได้ท่ีโปร่งใส 
และไม่เอาเปรียบสงัคม 

          

102 มีศนูย์เทคโนโลยีในการช่วย
ระบบการบริหารงานท่ี
รวดเร็ว 
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 
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103 มีศนูย์อบรมครบวงจร 
เพ่ือให้การอบรมแก่บคุลากร
ของมหาวิทยาลยั 

          

104 สร้างคณุภาพบณัฑิตในการ
ท างาน 

          

105 ผู้ รับบริการมีความสบายใจ 
และอบอุ่นในการเข้าสู่
มหาวิทยาลยั 

          

106 เปิดโอกาสให้บคุลากรใน
การพฒันาก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

          

107 ผู้บริหารและบคุลากรมี
คณุธรรม 

          

108 มีการบริการทางสายกลางที่
เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

          

109 มีการบ ารุงรักษาพนกังานให้
คงอยู่ 

          

110 มีการบ ารุงขวญัแก่พนกังาน
อย่างทัว่ถึง และยตุิธรรม 

          

111 มีการให้เกียรติกนัในการ
ท างาน 

          

112 มีสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ใน
การท างาน 

          

113 ผู้บริหารมีความซื่อสตัย์ต่อ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

          

114 MOU มีการเช่ือมโยง ให้
ความช่วยเหลือกนัและกนั 

          

115 MIS มีระบบสารสนเทศท่ีดี           
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ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 
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116 Sharing Ideas มีการ
แบ่งปันความคิดเห็นร่วมกนั 

          

117 Brain storming มีการระดม
สมองแต่ละหน่วยงาน เพ่ือ
สร้างสิ่งใหม่ๆ 

          

118 Cross Function มีการ
บริหารข้ามสายงาน ให้มี
ความหลากหลายทางการ
ปฏิบตัิ 

          

119 QCC มีระบบการควบคมุ
คณุภาพให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

          

120 มีการบริหารความเสี่ยงที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลยั 

          

121 มีการป้องกนัความผิดพลาด
ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

          

122 Scenario Thinking มีการให้
ผู้ มีสว่นร่วม หรือผู้ เก่ียวข้อง
เห็นภาพอนาคต หรือแสดง
ความคิดเห็นได้ 

          

123 มีการจ าลองสถานการณ์
ต่างๆ ในด้านความปลอดภยั 
เพ่ือเป็นการป้องกนัไว้
ลว่งหน้า 

          

124 CCTV มีระบบความ
ปลอดภยัท่ีรัดกมุ 

          

 

 



 231 
 
ตารางท่ี 5 สรุปกรอบแนวคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตอ่) 
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125 One Stop Service มีการ
ให้บริการท่ีรวดเร็วทนัสมยั 

          

126 Excellent Communication 
มีการสื่อสารท่ีรวดเร็ว ทนัใจ 
และประทบัใจแก่นกัศกึษา 
และบคุลากรของ
มหาวิทยาลยั 

          

127 Loyalty สร้างความ
จงรักภกัดีท่ีมีต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 

          

128 Engagement ให้ค ามัน่
สญัญาแก่พนกังาน จะได้ท า
หน้าท่ีอย่างดีครบครัน 

          

129 Advantage มีผลประโยชน์
ในการท างานร่วมกนั ความ
เจริญก้าวหน้า และความ
ทนัสมยัอย่างตอ่เน่ือง 

          

 
 ตารางท่ี 5 เป็นการสรุปกรอบแนวความคิดจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ โดยผู้วิจยั
พิจารณาความคิดเห็นผู้ทรงคณุวุฒิหลกัจ านวน 9 ท่าน ได้ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ทัง้หมด 129 ตวั
แปร 
 เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันหลายประเด็น ผู้ วิจัยจึงได้น ามาบูรณาการเข้า
ด้วยกนั และน ามาจดัท าเป็นข้อค าถาม ได้ 154 ข้อ ประกอบด้วยจากต าราเอกสาร 28 ข้อ จาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 54 ข้อ จากตวัแปรทัง้หมด 62 ข้อ และจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 70 ข้อ 
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จากตวัแปรทัง้หมด 129 ข้อ และเม่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 
คน และหาคา่ดชันีความสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ (Index of item-objective congruence : 
IOC) ของเคร่ืองมือวิจยั พบว่า มีหลายข้อท่ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องกนัต ่ากว่า 0.50 จึงตดั
ออกและผู้ ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้ปรับแก้ไขข้อค าถามบางข้อ  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการปรับแก้ 
จนกระทั่งได้ข้อค าถามรวมทัง้สิน้ จ านวน 152 ข้อ ซึ่งหลงัจากน าไปทดลองใช้กับประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างมหาวิทยาลยัราชภฏั 2 แห่ง แห่งละ 20 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร จ านวน 
20 คน และฝ่ายปฏิบัติงาน 20 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 40 คน และหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม (reliability) โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าได้
ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .87  ดังนัน้แบบสอบถามดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมส าหรับการ
น าไปใช้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 

ตารางท่ี 6 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลู 
ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
                    ชาย  141 47.00 
                    หญิง 159 53.00 
                                    รวม 300 100.00 
2. อายุ   
                      21-30 ปี 8 2.67 
                      31-40 ปี   96 32.00 
                      41-50 ปี 145 48.33 
                      51 ปีขึน้ไป 51 17.00 
                                    รวม 300 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
                      ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 .33 
                      ปริญญาตรี 11 3.67 
                       ปริญญาโท 228 76.00 
                      ปริญญาเอก 60 20.00 
                                    รวม 300 100.00 
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ตารางท่ี 6 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลู (ตอ่) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
4. ต าแหน่งหน้าที่   
                      ฝ่ายบริหาร 150 50.00 
                      ฝ่ายปฏิบตัิการ/สนบัสนนุ 150 50.00 
                                    รวม 300 100.00 
5. ประสบการณ์   
                      ต ่ากวา่ 5 ปี  9 3.00 
                      6-10 ปี 39 13.00 
                     11-20 ปี 143 47.67 
                     21-30 ปี 88 29.33 
                     31 ปีขึน้ไป 21 7.00 
                                   รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง เป็นหญิงจ านวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.00 เป็นชาย จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 มีอายุอยู่ระหว่าง 41 -50 ปี 
จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมา 31-40 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00  
ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.00 และประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 11-20 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.67 
รองลงมาคือ 21-30 ปี จ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 29.33 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั                               (n = 300) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

1. การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค 
    ของมหาวิทยาลยั 

4.62 .608 มากท่ีสดุ 

2. ผู้บริหารก าหนดวิสยัทศัน์ และคา่นิยมท่ีชดัเจน  
    ครอบคลมุทกุสว่นของหน่วยงานยอ่ยของ 
     มหาวทิยาลยั 

4.29 .717 มาก 

3. ภาวะผู้น า ความรอบรู้ การพฒันาตนเอง และการ 
    เสริมสร้างทกัษะความเป็นผู้น าของผู้บริหารทกุ 
    ระดบั 

4.25 .698 มาก 

4. การด าเนินการในการสร้างบรรยากาศใน 
    มหาวิทยาลยั เพ่ือสง่เสริม ก ากบั และดแูลบคุลากร 
    ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายและจริยธรรมอนัควรของ 
    ผู้บริหารระดบัสงู 

4.00 .769 มาก 

5. การมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ระดบัองค์การ การ 
    วางแผน การสืบทอดต าแหน่ง และการพฒันาผู้น า 
    ในอนาคตของมหาวิทยาลยัของผู้บริหารระดบัสงู 

3.89 .872 มาก 

6. ความพยามยามมุง่มัน่ และท าให้มหาวทิยาลยัมี 
    ความยัง่ยืนโดยก าหนดเป็นภารกิจของผู้บริหาร 
    ระดบัสงู 

4.23 .697 มาก 

7. กระบวนการในการทบทวนตวัชีว้ดัการด าเนินการ 
    อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อระบสุิง่ท่ีต้องท า และความ 
    คาดหวงัตอ่การด าเนินการโดยผู้บริหารระดบัสงู 

4.05 .675 มาก 

8. การวางระบบการสื่อสาร และสร้างความผกูพนั 
    ให้แก่ผู้ปฏบิตัิงานโดยผู้บริหารระดบัสงู 

4.08 .721 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

9. การเปิดช่องทางให้ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบั 
    นกัศกึษา ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง รวมทัง้การสร้างความ 
    ร่วมมืออยา่งเป็นทางการกบัมหาวทิยาลยั 

3.96 .786 มาก 

10. การก าหนดกรอบอตัราก าลงั ความต้องการ 
      เร่งดว่นของแตล่ะหน่วยงานในมหาวิทยาลยัอยา่ง 
      เหมาะสม 

4.36 .688 มาก 

11. การก าหนดอตัราก าลงัท่ีมีขีดความสามารถ  
      ทกัษะ รวมถึงจ านวนบคุลากรท่ีเหมาะสมและ 
      เพียงพอในทกุหน่วยงานทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่ง 
      เพียงพอ 

4.15 .685 มาก 

12. ก าหนดความชดัเจนของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
      การสรรหา และคดัเลือกบคุลากรท่ีต้องการและ 
      จ าเป็นอยา่งมีคณุภาพอยา่งสม ่าเสมอและไม่ขาด 
      แคลน 

4.11 .644 มาก 

13. มีระบบการสรรหา วา่จ้าง บรรจ ุและรักษา 
      ผู้ปฏิบตัิงานใหมไ่ว้ เพ่ือความมัน่คงของ 
      มหาวิทยาลยั ท่ีสะท้อนให้เห็นถงึความ 
      หลากหลายทางความคิด วฒันธรรม และวิธีคิด 
      ของมหาวทิยาลยั 

3.90 .732 มาก 

14. มีระบบการหมนุเวียนงาน (Rotation) การก าหนด 
      อตัรา โครงสร้างคา่ตอบแทน (Compensation)  
      อยา่งเหมาะสมเพื่อสร้างความพงึพอใจให้ 
      บคุลากรทกุระดบั 

3.97 .801 มาก 

15. บคุลากรทกุฝ่ายสามารถตอบข้อค าถาม 7 เอส  
      (7 Ss) ได้ในการจดัยทุธศาสตร์เชิงรุก 

3.49 .774 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

16. มีการสร้างนวตักรรมด้านการด าเนินการและ 
      รูปแบบเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลยัอยา่งมีคณุภาพ 

3.87 .724 มาก 

17. มีการน ารูปแบบการบริหารจดัการ และนวตักรรม 
      ใหม่ๆ  อาทิเชน่ Blue Ocean, 7s, 5 Force  
      Model, BCG Matrix มาประยกุต์ใช้ เพ่ือให้เกิด 
      ประสิทธิภาพและความคลอ่งตวัในการบริหาร 
      มหาวิทยาลยั 

3.96 .691 มาก 

18. มีการออกแบบและสร้างนวตักรรมในกระบวนการ 
      ปฏิบตัิงานทัง้ภายในและภายนอกเพื่อตอบสนอง 
      ตอ่ข้อก าหนด เทคโนโลยีใหม่ๆ  และความจ าเป็น 
      ตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัในทกุด้าน 

3.89 .728 มาก 

19. มีระบบตรวจสอบละเปรียบเทียบคณุภาพของ 
      หน่วยงานภายในท่ีบง่ชีค้วามเป็นเลศิ หรือ 
      นวตักรรมอ่ืนๆ ในหน่วยงาน เช่น Benchmark,  
      Value Chain, Smart Management, R&D 

3.96 .678 มาก 

20. มีเทคโนโลยีให้การสนบัสนนุในการท างานทกุ 
      ระดบั 

3.99 .765 มาก 

21. มหาวิทยาลยัให้ความมัน่ใจวา่ข้อมลูสารสนเทศ  
      และองค์ความรู้มีคณุสมบตัิแม่นย า ถกูต้องเช่ือถือ 
      ได้ ทนัเวลา พร้อมทัง้มีการรักษาความปลอดภยั 
      และความลบัเป็นอยา่งด ี

3.80 .826 มาก 

22. ติดตัง้ระบบท่ีท าให้มหาวิทยาลยัมีวิธีท าให้เกิด 
      ความมัน่ใจได้วา่ข้อมลูและสารสนเทศ รวมทัง้ 
      ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมในการ 
      ใช้งานอยา่งตอ่เน่ืองแม้ในกรณีฉกุเฉิน 

3.84 .836 มาก 
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 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

23. ติดตัง้ระบบท่ีท าให้นกัศกึษา พนกังาน และผู้ มี 
      สว่นเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ในระบบ 
      สารสนเทศ 

4.02 .836 มาก 

24. ติดตัง้ระบบท่ีท าให้มีความรวดเร็วในการค้นหา  
      และแบง่ปันข้อมลู พร้อมทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิท่ีเป็น 
      เลศิมาด าเนินการ 

3.95 .835 มาก 

25. มีระบบสารสนเทศเพ่ือก าหนดและคาดการณ์ 
      ความต้องการหลกัของนกัศกึษา และผู้ มีสว่น 
      เก่ียวข้อง 

3.94 .824 มาก 

26. มีระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงเชิงการตลาด และ 
      เสริมสร้างวฒันธรรมท่ีมุง่เน้นนกัศกึษา ผู้ มีสว่น 
      เก่ียวข้อง พร้อมทัง้มีการก าหนดโอกาสในการ 
      สร้างนวตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

3.76 .854 มาก 

27. มีระบบท่ีสามารถเลือกใช้สารสนเทศ และใช้ 
      ข้อมลูเปรียบเทียบ เพ่ือให้ทนัตอ่การด าเนินการ  
      ความต้องการ ทิศทางของการบริการ และการ 
      เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ  

3.82 .771 มาก 

28. มีระบบการคดัสรร รวบรวม ปรับแตง่ และบรูณา 
      การข้อมลูและสารสนเทศ เพื่อการติดตามผลการ 
      ปฏิบตัิงานในแตล่ะวนั  

3.56 .922 มาก 

29. มีระบบประมวลผลเพ่ือรวบรวมและใช้สารสนเทศ 
      เก่ียวกบัความพงึพอใจของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง โดย 
      เปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งและสถาบนัการศกึษาอื่นๆ  
      ท่ีคล้ายคลงึกนัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

3.87 .824 มาก 
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 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

30. มีมาตรการรักษาผลประโยชน์ของมีสว่นเก่ียวข้อง 
      อยา่งยตุิธรรม และเหมาะสม 

3.77 .804 มาก 

31. มหาวิทยาลยัมีระบบการบริหารจดัการด้าน 
      งบประมาณและด้านอ่ืนๆ ท่ีมีความพร้อมในการ 
      สนบัสนนุแผนปฏิบตัิการจนประสบความส าเร็จ  
      และบรรลพุนัธะหน้าท่ีอยา่งทนัทว่งที 

3.79 .772 มาก 

32. มหาวิทยาลยัมีระบบการจดัหารายได้นอก 
      งบประมาณเข้าสูม่หาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง และ 
      โปร่งใส 

3.90 .822 มาก 

33. มีสื่อการสอน หรือมีโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเป็นสื่อ 
      การสอนเพ่ือช่วยให้สามารถจดักิจกรรมได้อยา่ง 
      น่าสนใจและเป็นมาตรฐาน 

4.07 .835 มาก 

34. มีโปรแกรมการตดัสินใจการบริหาร เพื่อช่วย 
      ให้การบริหารได้รวดเร็ว ถกูต้อง และมี 
      ประสิทธิภาพ 

4.08 .766 มาก 

35. มีการจดัโครงสร้างการบริหารงานของผู้ปฏิบตัิเพ่ือ 
      ท าให้งานประสบความส าเร็จ 

4.03 .790 มาก 

36. มีระบบการดแูลและสวสัดิการเก่ียวกบัสขุอนามยั  
      สะอาด และดแูลรักษาความปลอดภยัใน 
      มหาวิทยาลยัอยา่งได้มาตรฐาน 

3.84 .823 มาก 

37. มีก าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนของแตล่ะ 
      ภารกิจท่ีครอบคลมุทกุๆ มิตขิองทกุหนว่ยงาน 

4.03 .809 มาก 
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 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

38. มีการก าหนดนโยบายด้านการบริการ และสทิธิ 
      ประโยชน์ตา่งๆ โดยออกแบบให้จ าเป็นกบัความ 
      ต้องการท่ีหลากหลาย และจ าเป็นกบัความ 
      แตกตา่งของกลุม่และประเภทของบคุลากร 

3.74 .797 มาก 

39. มีระบบให้บริการแบบบริการเบด็เสร็จในท่ีเดยีว 
      (One Stop Service) เพื่อให้การท างานเป็นไป 
      อยา่งรวดเร็ว และสร้างความพงึพอใจแก่ 
      ผู้ รับบริการ 

3.96 .802 มาก 

40. การก าหนดกระบวนการในการเผยแพร่วิสยัทศัน์  
      และวฒันธรรมองค์การผา่นระบบตา่งๆ ใน 
      มหาวิทยาลยั เพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานอยา่งมี 
      คณุภาพ 

3.79 .783 มาก 

41. มีการก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ของ 
      มหาวิทยาลยั ให้มีความท้าทายเพื่อความ 
      ได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์การแข่งขนั 

4.08 .721 มาก 

42. มีกระบวนการสร้างความมัน่ใจได้วา่วตัถปุระสงค์    
      เชิงยทุธศาสตร์จะได้รับการพิจารณาและท าให้ 
      เกิดความสมดลุระหวา่งโอกาสกบัความท้าทายทัง้ 
      ระยะสัน้และระยะยาวในเชิงรุก 

3.73 .792 มาก 

43. มีคณะกรรมการและผู้ รับผิดชอบในการวางแผน 
      งานด้านตา่งๆ ของแตล่ะหน่วยงานและโดย 
       ภาพรวมของทัง้มหาวิทยาลยั 

3.82 .785 มาก 

44. มีกระบวนการและวิธีการในการวางแผน 
      ยทุธศาสตร์ ตลอดจนขัน้ตอนท่ีส าคญัของ 
      กระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจน 

4.25 .749 มาก 
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 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

45. ก าหนดให้กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์มี 
      กรอบเวลาท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานได้บรรลผุล 
      ส าเร็จได้จริง 

4.29 .664 มาก 

46. มีการจดัท าแผนปฏิบตัิการทัง้ระยะสัน้และระยะ 
      ยาวท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร การบริการสง่เสริม 
      การเรียนรู้ และบริการทางการศกึษาให้แก่ 
      นกัศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องสอดคล้องกบั 
      การตลาดของมหาวทิยาลยั 

3.98 .731 มาก 

47. มีกระบวนการและวิธีการในการจดัท าแผนปฏิบตัิ 
      การและสามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิทัว่ทัง้ 
      มหาวิทยาลยั เพ่ือให้ได้รับความร่วมจาก 
      ผู้ปฏิบตัิงานทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

3.82 .772 มาก 

48. มีการประชมุและฝึกอบรมเพื่อให้บคุลากรทราบ 
      ศกัยภาพของตนเองในการปฏิบตัิงาน และให้ 
      ความร่วมมือตามความสามารถของตน 

3.85 .816 มาก 

49. มีระบบการบริหารจดัการและแก้ปัญหาตอ่ข้อ 
      ร้องเรียนตา่งๆ ท าให้มัน่ใจได้วา่จะแก้ไขข้อ 
      ร้องเรียนนัน้อย่างมีประสทิธิผล และทนัท่วงที ท า 
      ให้เกิดความพงึพอใจและความผกูพนัท่ีดี 

3.74 .814 มาก 

50. มีระบบการพยากรณ์ผลการด าเนินการตามกรอบ 
      เวลาจากการวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
      ของมหาวทิยาลยั โดยใช้ตวัชีว้ดัหรือตวับง่ชีผ้ล 
      การด าเนินการท่ีส าคญัตามท่ีก าหนดไว้อยา่ง 
      เป็นมาตรฐาน 

3.69 .798 มาก 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

51. มีระบบการบริหารบคุคลภายนอก (Out source)  
      ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้ เช่ียวชาญมาร่วมบริหารงาน 
      และปฏิบตัิงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.78 .743 มาก 

52. มีระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือป้องกนัความ 
      ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในแตล่ะภารกิจของ 
      หน่วยงานทกุระดบั 

3.87 .815 มาก 

53. มีระบบบริหารเพื่อจดัการกบัความเสี่ยงหรือการ 
      เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หลกัสตูร และการ 
      บริการท่ีสง่เสริมการเรียนรู้และทางการศกึษาอื่นๆ  
      เช่น ข้อมลูนกัศกึษาและชมุชน ความนิยมของ 
      นกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง การแขง่ขนั หรือ 
      การใช้กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ อยา่งทนัทว่งที 

3.98 .909 มาก 

54. มีระบบการรักษาความปลอดภยั มีการรับรอง 
      มาตรฐาน และมีข้อก าหนดทางกฎหมาย เพ่ือให้ 
      เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 

3.73 .807 มาก 

55. มีกระบวนการท่ีจะสร้างความมัน่ใจในระบบและ 
      สถานท่ีท างาน มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้า 
      ระวงัภยัพิบตัิหรือภาวะฉกุเฉิน โดยมุง่เน้นท่ีวิธีการ 
      ป้องกนั การบริหารจดัการ การด าเนินการ พร้อม 
      ทัง้มีการเตรียมการฟืน้ฟตูา่งๆ ด้วย 

3.69 .846 มาก 

56. มีการก าหนดอตัลกัษณ์ (Identity) ให้แก่หมูค่ณะ  
      และมหาวิทยาลยัโดยรวม โดยบคุลากรมีสว่นร่วม 
      โดยตรง 

4.48 .710 มาก 
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 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

57. มีการก าหนดการสร้างขีดความสามารถและ 
      อตัราก าลงั รวมทัง้ทกัษะ สมรรถนะ และก าลงัคน 
      ท่ีมีอยูข่องมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง 

3.98 .763 มาก 

58. มีคณะกรรมการในการก าหนดยทุธศาสตร์ในการ 
      ปฏิบตัิงานร่วมกนัทัง้มหาวิทยาลยัท่ีมีความ 
      คลอ่งตวัสงู 

4.06 .670 มาก 

59. มีกระบวนการในการสร้างความท้าทายเชิง 
      ยทุธศาสตร์ และความก้าวหน้าให้กบั 
      มหาวิทยาลยัโดยมุง่เน้นการแขง่ขนักบัองค์การ 
      ภายนอก 

4.08 .702 มาก 

60. มีกระบวนการในการสร้างความได้เปรียบเชิง 
      ยทุธศาสตร์ในด้านตา่งๆ สอดคล้องกบั 
      สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยให้ 

4.24 .671 มาก 

61. มีกระบวนการในการจดัท าข้อก าหนดของ 
      กระบวนการท างาน มีการคาดการณ์ และ 
      เตรียมการท่ีมีความพร้อมในทกุๆ ด้าน เพ่ือท าให้ 
      ทกุคนมุง่มัน่ตอ่การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 

3.85 .806 มาก 

62. มีระบบการจดัการเก่ียวกบัผลการด าเนินการของ 
      ผู้ปฏิบตัิงาน การพฒันาผู้น า และผู้ปฏิบตัิงานท่ี 
      เกือ้หนนุตอ่วฒันธรรมองค์การได้ 

3.84 .889 มาก 

63. มีกระบวนการในการสร้างความส าเร็จทางด้าน 
      การตลาดของมหาวทิยาลยั รวมถึงสว่นแบง่การ 
      ตลาด การขยายตลาด และการเจาะตลาดใหม ่

3.97 .825 มาก 

64. มีระบบการท างานท่ียืดหยุน่ในทกุระดบัของ 
      หน่วยงาน 

3.95 .793 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

65. มีกระบวนการทางด้านยทุธศาสตร์ท่ีสามารถระบ ุ
      จดุบอดหรือประเด็นท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุงท่ีอาจ 
      เกิดขึน้ได้ในอนาคต 

3.87 .815 มาก 

66. มีกระบวนการท างานของมหาวิทยาลยั ซึง่มี 
      ความสมัพนัธ์และใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ 
      ท่ีมีอยู ่

3.73 .749 มาก 

67. มีกระบวนการ และตวัชีว้ดัในการสง่เสริมและ 
      ก ากบัดแูลบคุลากรให้มีการประพฤติปฏิบตัิอย่าง 
      มีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างระบบธรรมาภิบาลทัว่ 
      ทัง้มหาวิทยาลยั 

3.79 .806 มาก 

68. มีการจดัอบรม พฒันาบคุลากร และองค์กร 
      โดยรวมอยา่งตอ่เน่ือง 

4.21 .722 มาก 

69. มีศนูย์ฝึกอบรมครบวงจร เพ่ือให้บริการ และ 
      พฒันาองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นอยูต่ลอดเวลา 

3.93 .779 มาก 

70. มีการกระจายอ านาจในการการตดัสินใจให้แก่ 
      บคุลากรผู้ ร่วมงาน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

3.95 .870 มาก 

71. มีรูปแบบการสร้างทีมงาน และมีการมอบหมาย 
      งานอยา่งยตุิธรรมเท่าเทียมกนั  และมีความ 
      เหมาะสมในแตล่ะภารกิจ 

3.85 .785 มาก 

72. มีระบบการเรียนรู้และการพฒันาของ 
      มหาวทิยาลยัโดยค านงึถงึสมรรถนะ ความท้าทาย  
      เชิงยทุธศาสตร์ และผลส าเร็จของแผนท่ีก าหนด 

3.95 .774 มาก 

73. มีระบบการสอนท่ีดี มีการจดั และการบริการท่ีเอือ้ 
      ตอ่ผู้สอน และนกัศกึษา เพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้ 
      ได้ดียิ่งขึน้ 

4.48 .681 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

74. มีการวางระบบบริหารท่ีรวดเร็ว แมน่ย า และ 
      ถกูต้อง และทนัเวลาในทกุหน่วยงาน 

4.15 .723 มาก 

75. มีการจดัท ากระบวนการบริหารในด้านการพฒันา 
      และการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (HRD/HRM)  
      อยา่งมีมาตรฐานและชดัเจน 

4.20 .654 มาก 

76. มีการปรับปรุงระบบการบริหารอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือ 
      สร้างความเข้มแข็งภายใน และสร้างความเป็น 
      เลศิสูม่หาวิทยาลยั 

4.25 .659 มาก 

77. มีวิธีการสง่เสริมและสร้างความมัน่ใจว่า 
      ปฏิสมัพนัธ์ทกุด้านของมหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่ง 
      มีจริยธรรม 

4.00 .765 มาก 

78. มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
      นกัศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
      สารสนเทศท่ีน าไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบตัิได้  

3.87 .769 มาก 

79. มีการสร้างเกณฑ์ เคร่ืองมือ และวิธีการในการ 
      ปฏิบตัิงานร่วมกนัของทกุๆ หนว่ยงานยอ่ยใน 
      มหาวิทยาลยั 

3.91 .771 มาก 

80. มีการประยกุต์ใช้เกณฑ์ กพร. หรือ สกอ. หรือ 
      มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีมีความชดัเจนมาด าเนินการใน 
      มหาวิทยาลยัอยา่งเหมาะสม 

4.13 .738 มาก 

81. มหาวิทยาลยัมีระบบการด าเนินการทบทวน เพื่อ 
      ท าให้เกิดความส าเร็จของระบบธรรมภิบาล 
      โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็ความรับผิดชอบตอ่ 
      การกระท าของผู้บริหารทกุระดบั 

3.82 .825 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

82. มีการติดตามการอนรัุกษ์ทรัพยากรการบริหาร 
      จดัการ 

3.79 .862 มาก 

83. มีระบบการตรวจสอบท่ีแม่นย า และรวดเร็วในทกุ 
      ภารกิจของมหาวิทยาลยั 

3.96 .724 มาก 

84. มีกระบวนการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก 
      อยา่งอิสระ และเป็นกลาง 

3.89 .815 มาก 

85. มีการใช้การตรวจสอบคณุภาพ (QCC) เข้ามา 
      ประยกุต์ใช้ในระบบการประเมินการปฏิบตัิงานทกุ 
      ระดบั 

3.51 .795 มาก 

86. ทกุระดบัมีความโปร่งใสในการด าเนินการ และ 
      การแตง่ตัง้คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั และ 
      สามารถเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนรับทราบ 

3.63 .834 มาก 

87. สร้างคณุคา่ให้แก่นกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  
      ด้านการเรียนรู้และความส าเร็จ ผลตอบแทน และ 
      ความยัง่ยืนของมหาวิทยาลยั 

3.68 .861 มาก 

88. มีการสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุง 
      และพฒันา ท าให้ผลการด าเนินการบรรลพุนัธกิจ  
      และวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

3.83 .832 มาก 

89. มีการสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ 
      ในระดบัองค์การและระดบับคุคล 

4.03 .822 มาก 

90. มีระบบการสร้างความผกูพนักบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  
      นกัศกึษาเพื่อสนองตอบตอ่ความต้องการและ 
      ความสมัพนัธ์ท่ีด ี

3.91 .880 มาก 

91. มีการสร้างและจดัการความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ 
      นกัศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง      

3.86 .845 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

92. กระบวนการท่ีท าให้องค์การเช่ือมโยงเข้าหากนัได้ 
      ในการสร้างประโยชน์ และการท างานท่ีรวดเร็ว 

3.83 .788 มาก 

93. มีการสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีดี เพื่อให้มัน่ใจว่า 
      นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีได้รับ 
      ประสบการณ์ท่ีดี และสง่ผลตอ่ความผกูพนัและ 
      จงรักภกัดใีนองค์การ (Organization Loyalty) 

4.37 .745 มาก 

94. มีระบบการสนบัสนนุนกัศกึษาและผู้ มีสว่น 
      เก่ียวข้อง โดยการสื่อสารระหวา่งกนัเพ่ือให้ได้ 
      ข้อมลูป้อนกลบัท่ีทนัท่วงทีและสามารถน าไป 
      ปฏิบตัิได้ 

3.85 .805 มาก 

95. มีการประยกุต์แนวความคิดด้านความผาสกุและ 
      ประโยชน์ของสงัคมมาเป็นสว่นหนึง่ใน 
      ยทุธศาสตร์และการปฏิบตัิงานประจ าวนั  

3.75 .790 มาก 

96. มีระบบการฝึกอบรมให้บคุลากรกล้าท่ีจะมี 
      ความคดิสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงาน และเปิด 
     โอกาสได้แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

3.82 .823 มาก 

97. มีระบบการบ ารุงรักษาบคุลากร ให้ขวญัก าลงัใจ  
      และให้การสนบัสนนุแก่ทกุฝ่ายด้วยความยตุิธรรม 
      และอย่างจ าเป็น 

3.95 .880 มาก 

98. มีระบบสวสัดิการท่ีดี สามารถจงูใจบคุลากรให้ 
      ท างานด้วยความสขุใจ และสบายใจ 

3.84 .833 มาก 

99. มีระบบการบริการ และการจดัสวสัดิการอย่าง 
      หลากหลายยตุิธรรมและเท่าเทียมกนั 

3.78 .809 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถิต ิ
   S.D. ระดับ 

100. มีการก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคญัอนัจะสง่ผล 
       ตอ่ความผกูพนั และความพงึพอใจแก่ 
       ผู้ปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน 

3.75 .884 มาก 

101. ให้มีกระบวนการสนบัสนนุตอ่ผลการด าเนินการ 
        ท่ีดีและสร้างความผกูพนั โดยให้คา่ตอบแทน  
        การยกยอ่งชมเชย การให้รางวลั และการให้ 
        สิง่จงูใจตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน 

3.85 .858 มาก 

102. มีกระบวนการในการสร้างความจงรักภกัดีและ 
        ผกูพนั (Loyalty/ Engagement) ตอ่ 
        มหาวิทยาลยั และพฒันามหาวทิยาลยัอยา่ง 
        ยัง่ยืน และตอ่เน่ืองให้เกิดขึน้กบับคุลากรทกุ 
        ระดบั 

4.22 .672 มาก 

103. มีการให้ความส าคญัตอ่สมรรถนะหลกัของ 
        องค์การทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

4.40 .684 มาก 

104. มีการประยกุต์แนวทางการแขง่ขนั เพื่อสร้าง 
        ความได้เปรียบในการแข่งขนัเชิงธุรกิจให้แก่ 
        มหาวิทยาลยัโดยค านงึถึงคณุภาพเป็นหลกั 

4.26 .702 มาก 

105. ก าหนดให้มีวฒันธรรมในการท างานซึง่ก่อให้เกิด 
        การให้เกียรติ และให้ความเคารพซึง่กนัและกนั 
        ในการท างาน 

3.87 .820 มาก 

106. มีการก าหนดสิง่ท่ีต้องพฒันา สิง่ท่ีจ าเป็นต้อง 
        ก าหนด และระบคุวามชดัเจนในสิง่ใหม่ๆ เหลา่นี ้ 
        เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัในบคุลากร 
        ทกุระดบัทกุฝ่าย 

3.86 .775 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

107. มหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุและสร้างความ 
        เข้มแข็งให้แก่ชมุชนอยา่งจริงจงั ในการก าหนด 
        ชมุชน และประเด็นท่ีมหาวิทยาลยัเข้าไปมีสว่น 
        ร่วมในการบริหารจดัการ 

3.74 .804 มาก 

108. สง่เสริมให้มีระบบการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา  
        ถกูต้องแมน่ย า และเป็นไปทกุทิศทาง 

3.93 .823 มาก 

109. มีการสื่อสารในการตดัสินใจสิ่งท่ีส าคญัเร่งดว่น 
        เพื่อให้บคุลากรทราบการเปลี่ยนแปลง และ 
        แนวทางปฏิบตัิท่ีถกูต้องอยา่งทนัการณ์ 

3.90 .778 มาก 

110. มีระบบประสานงานท่ีดีระหวา่งหนว่ยงาน 
        ภายในและภายนอกทกุระดบั 

4.06 .729 มาก 

111. มีการวางระบบความร่วมมือ ระหวา่งหน่วยงาน 
        ท่ีเก่ียวข้อง 

3.95 .795. มาก 

112. มีระบบการจดัการความก้าวหน้าในอาชีพการ 
        งาน (Career Management) ท่ีมีประสทิธิภาพ 
        ส าหรับต าแหน่งตา่งๆ โดยให้คณาจารย์ และ 
        บคุลากรได้รับการรับรองคณุวฒุิและมีใบ 
        อนญุาตประกอบวิชาชีพท่ีเป็นมาตรฐานและ 
        ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐ 

3.81 .875 มาก 

113. มีระบบการกระจายอ านาจไปสูบ่คุลากรทกุฝ่าย  
        เพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกนั 

3.86 .810 มาก 

114. มีระบบการสนบัสนนุและให้โอกาสในการพฒันา  
        การศกึษา การฝึกอบรม การสอนงาน การเป็น 
        พี่เลีย้ง และประสบการณ์ท่ีดีในการท างานให้แก่ 
        บคุลากรทกุระดบัทกุฝ่าย 

3.96 .847 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌมิเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

115. มีรูปแบบการก าหนดแนวทางการเรียนรู้แก่ 
        นกัศกึษา ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง และการประเมิน 
        ความพงึพอใจ ความผกูพนั รวมถึงการใช้ข้อมลู 
        ท่ีเก่ียวข้องครอบคลมุทกุฝ่าย 

3.81 .836 มาก 

116. มีกระบวนการทบทวน และการจดัล าดบั 
        ความส าคญัของประเดน็ส าคญัตา่งๆ ท่ีต้อง 
        น าไปปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองและอยา่งก้าว 
        กระโดด 

3.75 .818 มาก 

117. มีระบบการประเมนิและติดตามความก้าวหน้า 
        ของมหาวิทยาลยั และของบคุลากรอยา่ง 
        สม ่าเสมอ 

3.88 .863 มาก 

118. มีรูปแบบและขัน้ตอนการทบทวนผลการ 
        ด าเนินการและขีดความสามารถของ 
        มหาวิทยาลยั เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ในการตรวจ 
        ประเมนิผลความส าเร็จของมหาวทิยาลยั รวมทัง้ 
        ตรวจประเมินความสามารถตอบสนองอยา่ง 
        รวดเร็วตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย  

3.81 .840 มาก 

119. มีระบบการประเมนิท่ีมีประสิทธิภาพและ 
        ประสิทธิผลในระบบการเรียนรู้และการพฒันา 
        ของหน่วยงานทกุระดบัในมหาวิทยาลยั 

3.98 .765 มาก 

120. มีการประยกุต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลแบบดลุย 
        ภาพ หรือระบบการประเมินอื่นๆ (BSC/ Cell  
        Tree / ISO 26000/Ecology) มาด าเนินการใน 
        มหาวิทยาลยัอยา่งเหมาะสม 

3.99 .727 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

121. มีเกณฑ์การประเมนิตวับง่ชีด้้านการขาดงาน  
        การคงอยู ่การร้องทกุข์ ความปลอดภยั และ 
        ผลงานของผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบัอยา่งชดัเจน 

3.82 .724 มาก 

122. มีเกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินการของ 
        ผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ประเมินการด าเนินการ 
        ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัอยา่ง 
        เหมาะสมชดัเจน 

4.00 .765 มาก 

123. มีเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินโดยรวมของ 
        มหาวิทยาลยั เพ่ือให้เห็นภาพรวมท่ีชดัเจนขึน้ 

4.18 .712 มาก 

124. มีแผนการน าการประเมินความก้าวหน้า และ 
        การประเมินผลในภาพรวมมาใช้อยา่งมี 
        ประสิทธิภาพ 

4.23 .695 มาก 

125. มีการน าผลการประเมนิความผกูพนัของ 
        ผู้ปฏิบตัิงานเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ เพื่อ 
        ก าหนดโอกาสในการปรับปรุงการท างานท่ีดีขึน้ 
         อยา่งตอ่เน่ือง 

3.93 .723 มาก 

126. มีการน าผลการประเมนิการด าเนินการไปพฒันา  
        และปรับปรุงประสทิธิผลทางด้านภาวะผู้น าเป็น 
        รายบคุคล และของคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ  
        ของมหาวิทยาลยั 

4.10 .713 มาก 

127. มีเกณฑ์การประเมนิความพงึพอใจของ 
        ผู้ปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจนและมีคณุภาพ 

4.09 ..686 มาก 

128. มีการประเมินความพงึพอใจและความผกูพนั 
        ของนกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอย่างตอ่เน่ือง 

3.89 .759 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

129. มีการประมวลผลข้อมลู และสารสนเทศท่ีเป็น 
        ประโยชน์ตอ่การบริหารงาน และการปฏิบตัิงาน 
        ของบคุลากร 

3.87 .754 มาก 

130. มีกระบวนการและเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการประเมนิ 
        ความขดัแย้งในมหาวทิยาลยั 

3.75 .871 มาก 

131. มีการจดัการความขดัแย้ง ความไมพ่งึพอใจ การ 
        มีอิทธิพล และการเสียขวญัก าลงัใจของบคุลากร  
        เพื่อสร้างความยตุิธรรมให้เกิดขึน้แก่ทกุฝ่าย 

3.79 .885 มาก 

132. มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินการท่ีคาดการณ์ 
        ไว้กบัคูแ่ข่งหรือมหาวทิยาลยัท่ีเทียบเคียงกนัได้ 

4.04 .719 มาก 

133. มีการเปรียบเทียบเป้าประสงค์ และผลการ 
        ด าเนินการท่ีผา่นพ้นไปกบัคูแ่ข่ง หรือ 
        มหาวิทยาลยัท่ีเทียบเคียงกนั 

3.99 .793 มาก 

134. มีการปรับปรุงหลกัสตูร การบริการท่ีสง่เสริมการ 
        เรียนรู้ และทางการศกึษา ท าให้ทนัตอ่ความ 
        จ าเป็น และทิศทางการจดัการศกึษาอย่าง 
        ตอ่เน่ือง 

4.16 .764 มาก 

135. มีการปรับปรุงสิง่แวดล้อมภายในหนว่ยงาน  
        ระบบ และมหาวิทยาลยัโดยรวมอยา่งตอ่เน่ือง 
        และเหมาะสม 

3.93 .735 มาก 

136. มีกระบวนการในการระดมสมองข้ามสายงาน  
        (Sharing Idea, Brainstorming Cross  
         Function) เพื่อช่วยให้การท างานของแตล่ะ 
        หน่วยงานมีพฒันาการอยา่งตลอดเวลา 

4.04 .733 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

137. มีการรายงานผลในทกุภารกิจทกุประเด็นอยา่ง 
        เป็นระบบ 

3.79 .759 มาก 

138. มีรูปแบบการเทียบเคยีงกบัหน่วยงานรอบข้าง  
        หรือตา่งประเทศเพื่อเปิดสูค่วามเป็นสากลอยา่ง 
        เป็นมาตรฐาน 

3.85 .774 มาก 

139. มีระบบการจดัการความรู้และองค์กรแห่งการ 
        เรียนรู้ (KM/LO) เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของการ 
        เก็บรวบรวม และการถ่ายทอดความรู้แก่ 
        ผู้ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง 

4.06 .679 มาก 

140. มีกระบวนการในการรวบรวม และถ่ายทอด 
        ความรู้ ไปใช้ในกระบวนการวางแผนเชิง 
        ยทุธศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.05 .642 มาก 

141. มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ ระหวา่ง 
        มหาวิทยาลยักบันกัศกึษา ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง และ 
        ผู้สง่มอบ พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือทัง้ท่ีเป็น 
        ทางการและไม่เป็นทางการ 

3.79 .695 มาก 

142. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        การด าเนินการท่ีสร้างความได้เปรียบในการ 
        แขง่ขนัเชิงธุรกิจกบัหน่วยงานท่ีมีลกัษณะภารกิจ  
        คล้ายๆ กนัคูแ่ข่ง และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ 
        สว่นรวม 

3.97 .681 มาก 

143. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        การด าเนินการด้านการควบคมุต้นทนุ และสร้าง 
        ความเข้มแข็งด้านการเงิน 

4.12 .724 มาก 
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ตารางท่ี 7  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

144. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        ลพัธ์ด้านความส าเร็จตามยทุธศาสตร์และ 
        แผนปฏบิตัิการของมหาวิทยาลยั 

3.89 .779 มาก 

145. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        ลพัธ์ทางด้านองค์ประกอบและแนวโน้มท่ีดีด้าน 
        ธรรมาภิบาล  และความรับผิดชอบด้านการเงิน 
        ทัง้ภายในและภายนอก 

3.89 .779 มาก 

146. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        ลพัธ์ท่ีดีในด้านการปฏบิตัิตามระเบียบข้อบงัคบั  
        ความปลอดภยั การรับรองมาตรฐาน และ 
        กฎหมายตา่งๆ 

3.92 .738 มาก 

147. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        ลพัธ์ท่ีดีในการปรับการเรียนรู้ของนกัศกึษาเมื่อ 
        เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินการของคูแ่ข่ง  

4.18 .696 มาก 

148. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        ลพัธ์และแนวโน้มท่ีดีทางด้านความพงึพอใจของ 
        นกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

3.94 .762 มาก 

149. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        ลพัธ์และแนวโน้มท่ีดีทางด้านการสร้าง 
        ความสมัพนัธ์และความผกูพนัของนกัศกึษาและ 
        ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  

3.82 .841 มาก 

150. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        ลพัธ์ท่ีดด้ีานการประพฤตปิฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม  
        ความเช่ือมัน่ของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องท่ีมีตอ่ผู้บริหาร  
        และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

3.77 .808 มาก 
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 คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั (ตอ่) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ค่าทางสถติ ิ
   S.D. ระดับ 

151. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
        ลพัธ์ท่ีดด้ีานความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการ 
        สนบัสนนุตอ่ชมุชนท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยั 

3.84 .879 มาก 

152. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิด 
        ความสามารถด ารงอยูแ่ละสร้างความยัง่ยืนใน 
        ระยะยาวรวมถึงสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นอยา่ง 
        ตอ่เน่ืองกบัมหาวทิยาลยั 

3.99 .890 มาก 

 
 จากตารางท่ี 7 ค่ามชัฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏันัน้ ด้านการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอปุสรรคของมหาวิทยาลยั อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (  = 4.62 S.D. = .608)  และมา
เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านการก าหนดอัตลักษณ์ (Identity) ให้แก่หมู่คณะและ
มหาวิทยาลยัโดยรวม โดยท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมโดยตรง และมีระบบการสอนท่ีดี มีการจดัและ
การบริการท่ีเอือ้ต่อผู้สอน และนกัศึกษา เพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ อยู่ในระดบัมาก 
(  = 4.48 S.D. = .710, .681) สว่นด้านบคุลากรทกุฝ่ายสามารถตอบข้อค าถาม 7 เอส (7 Ss) 
ได้ในการจดัยทุธศาสตร์เชิงรุก อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.49 S.D. = .774) เป็นอนัดบั
สดุท้าย 
 
 1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(exploratory factor analysis) ข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีส าคญัคือ ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนั และ
พิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตวัท่ี 2 คือ Bartlett’s Test 
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of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ผล ดงันี ้
 
ตารางท่ี 8 คา่ KMO-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .963  
 Bartlett’s Test of Approx. Chi-Square Sphericity 1.88104  
 df 3240  
 Sig. .000  
    
 จากตารางท่ี 8 พบว่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) มีคา่
เท่ากบั .963 ซึง่มีคา่ใกล้ 1 แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมลูสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ และจาก Bartlett’s Test of Sphericity มีคา่ Chi-Square มีนยัส าคญั
ทางสถิติ แสดงว่า แมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรมีความสมัพนัธ์ ท าให้ข้อมลูสามารถน าไป
วิเคราะห์ตอ่ไปได้ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้รับแบบสอบถามกลบัเก่ียวกบัความ
คิดเห็นด้านองค์ประกอบ จ านวน 300 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  จากนัน้ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์
ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และสกดัองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์
สว่นประกอบหลกั (PCA : principal component analysis) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คือ คา่
ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1 ตัง้แต ่3 ตวัแปรขึน้ไป และค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) ของแตล่ะตวัแปรเท่ากบั .50 ขึน้ไป ตามวิธีของไกเซอร์ 
(Kaiser) ซึง่พบวา่ได้องค์ประกอบ จ านวน 5 องค์ประกอบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ผลการวิเคราะห์โดยสกดัองค์ประกอบ (factor extraction) พบวา่ ตวัแปร
องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร สามารถจดักลุม่องค์ประกอบได้
ทัง้หมด 5 องค์ประกอบ และมีคา่ไอเกน (eigenvalues) มากกวา่ 1.00 รายละเอียดดงัตารางท่ี 
9 
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ตารางท่ี 9   คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวน คา่ร้อยละของความแปรปรวนสะสมใน 
 องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร 
 

 
องค์ประกอบ 
(component) 

Rotation Sums of Squared Loadings 
ค่าความแปรปรวน

ของตัวแปร 
(eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน 
ร้อยละ 

(% of variance) 

ค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 

(cumulative %) 
1 51.968 34.189 34.189 
2 6.345 4.170 38.363 
3 5.624 3.700 42.063 
4 3.939 2.591 44.655 
5 3.610 2.375 47.029 
6 2.761 1.816 48.846 
7 2.486 1.636 50.481 
8 2.266 1.491 51.972 
9 2.139 1.407 53.379 
10 2.061 1.356 54.735 
11 2.006 1.320 56.055 
12 1.850 1.217 57.272 
13 1.796 1.182 58.453 
14 1.695 1.115 59.568 
15 1.626 1.070 60.638 

 
 จากตาราง ท่ี  9 พบว่า  องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า  1 ทัง้หมด 15 
องค์ประกอบ และสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 60.838  แต่เม่ือ
พิจารณาตามเกณฑ์การคดัเลือกองค์ประกอบท่ีมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป มี
ค่าไอเกน (eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวัแปรอธิบายองค์ประกอบ 3 ตวัขึน้ไป พบว่า มี
เพียง 5 องค์ประกอบท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ องค์ประกอบท่ี 1-5 แต่
ส าหรับองค์ประกอบอ่ืนๆ อีก 10 องค์ประกอบขาดคณุสมบัติตามเกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการจัด  
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ส าหรับองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ เม่ือหมนุแกนแล้วองค์ประกอบท่ี 
1 มีค่าไอเกนสงูสุดเท่ากับ 51.189 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 34.189  
องค์ประกอบท่ี 2 มีค่าไอเกน 6.345 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 4.174  
องค์ประกอบท่ี 3 มีค่าไอเกน 5.624 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 3.700  
องค์ประกอบท่ี 4 มีค่าไอเกน 3.939 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 2.591  
องค์ประกอบท่ี 5 มีค่าไอเกน 3.610 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 2.375  
และองค์ประกอบอ่ืนๆ มีค่าไอเกนและความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทัง้หมด
คอ่ยๆ ลดลงตามล าดบั  องค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ องค์ประกอบ
ท่ี 1-5 พบวา่ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมด 60.638 
 นอกจากนีน้ า้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุ
แกนแสดงไว้ในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10  แสดงน า้หนกัองค์ประกอบ และตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบ 
   หลงัหมนุแกน 

ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
S77 .718     
S84 .658     
S52 .649     
S18 .644     
S81 .643     
S100 .638     
S118 .632     
S101 .615     
S82 .609     
S23 .599     
S151 .590     
S22 .570     
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ตารางท่ี 10  แสดงน า้หนกัองค์ประกอบ และตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบ 
   หลงัหมนุแกน (ตอ่) 

ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
S91  .704    
S92  .693    
S90  .655    
S88  .634    
S98  .602    
S99  .585    
S110   .810   
S111   .741   
S108   .678   
S107   .657   
S109   .618   
S127    .723  
S140    .703  
S124    .628  
S128    .589  
S126    .587  
S125    .569  
S53     .616 
S48     .606 
S25     .571 

 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการ
บริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 12 ตวัแปร 
องค์ประกอบท่ี 2 จ านวน 6 ตัวแปร องค์ประกอบท่ี 3 จ านวน 5 ตัวแปร องค์ประกอบท่ี 4 
จ านวน 6 ตวัแปร และองค์ประกอบท่ี 5 จ านวน 3 ตวัแปร 
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ตารางท่ี 11  องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร  
 
ล าดบัที่ องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

1 องค์ประกอบท่ี 1 12 .570-.718 
2 องค์ประกอบท่ี 2 6 .585-.704 
3 องค์ประกอบท่ี 3 5 .618-.810 
4 องค์ประกอบท่ี 4 6 .569-.723 
5 องค์ประกอบท่ี 5 3 .571-.616 

รวม 32 .569-.810 
 
 จากตารางท่ี 11  พบว่า องค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีจ านวน 5 
องค์ประกอบ โดยท่ีองค์ประกอบท่ี 1 มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 12 ตวัแปร มีค่า
น า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .570-.718  องค์ประกอบท่ี 2 มีจ านวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบได้ 6 ตวั มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .585-.704  องค์ประกอบท่ี 3 มี
จ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบได้ 5 ตวั มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .618-.810  
องค์ประกอบท่ี 4 มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบได้ 6 ตวั มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .569-.723  และองค์ประกอบท่ี 5 มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตวั มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .571-.626  รวมทัง้สิน้ 5 องค์ประกอบ มีตวัแปรทัง้สิน้ 32 ตวั
แปร และมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .569-.818   
 
ตารางท่ี 12  แสดงองค์ประกอบท่ี 1  
 
ที่ ตวั

แปร 
องค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุก น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 S77 มีวิธีการสง่เสริมและสร้างความมัน่ใจวา่ปฏิสมัพนัธ์

ทกุด้านของมหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมีจริยธรรม 
.718 

2 S84 มีกระบวนการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก 
อยา่งอิสระ และเป็นกลาง 

.658 
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ตารางท่ี 12  แสดงองค์ประกอบท่ี 1 (ตอ่)  
 
ที่ ตวั

แปร 
องค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุก น า้หนัก

องค์ประกอบ 
3 S52 มีระบบการวเิคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกนัความ 

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในแตล่ะภารกิจของ 
หนว่ยงานทกุระดบั 

.649 

4 S18 มีการออกแบบและสร้างนวตักรรมในกระบวนการ 
ปฏิบตัิงานทัง้ภายในและภายนอกเพื่อตอบสนอง 
ตอ่ข้อก าหนด เทคโนโลยีใหม่ๆ และความจ าเป็น 
ตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัในทกุด้าน 

.644 

5 S81 มหาวิทยาลยัมีระบบการด าเนินการทบทวน เพื่อท า
ให้เกิดความส าเร็จของระบบธรรมภิบาลโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในประเดน็ความรับผิดชอบตอ่การกระท า
ของผู้บริหารทกุระดบั 

.643 

6 S100 มีการก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคัญอันจะส่งผลต่อ
ความผกูพนั และความพงึพอใจแก่ผู้ปฏิบตัิงานอย่าง
ชดัเจน 

.638 

7 S118 มีรูปแบบและขัน้ตอนการทบทวนผลการด าเนินการ
และขีดความสามารถของมหาวิทยาลยั เพื่อให้มัน่ใจ
ว่ า  ในการตรวจประ เมินผลความส า เ ร็จของ
มหาวิทยาลยั รวมทัง้ตรวจประเมินความสามารถ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็วตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย 

.632 

8 S101 ให้มีกระบวนการสนบัสนุนต่อผลการด าเนินการท่ีดี
และสร้างความผูกพัน โดยให้ค่าตอบแทน การยก
ย่องชมเชย การให้รางวัล และการให้สิ่งจูงใจต่อ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

.615 

9 S82 มีการตดิตามการอนรัุกษ์ทรัพยากรการบริหารจดัการ .609 
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ตารางท่ี 12  แสดงองค์ประกอบท่ี 1 (ตอ่)  
 
ที่ ตวั

แปร 
องค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุก น า้หนัก

องค์ประกอบ 
10 S23 ติดตัง้ระบบท่ีท าให้นกัศกึษา พนกังาน และผู้ มี 

สว่นเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ในระบบ 
สารสนเทศ 

.599 

11 S151 มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผล 
ลพัธ์ท่ีดีด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการ 
สนบัสนนุตอ่ชมุชนท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยั 

.590 

12 S22 ติดตัง้ระบบท่ีท าให้มหาวิทยาลยัมีวิธีท าให้เกิด 
ความมัน่ใจได้วา่ข้อมลูและสารสนเทศ รวมทัง้ 
ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมในการ 
ใช้งานอยา่งตอ่เน่ืองแม้ในกรณีฉกุเฉิน 

.570 

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 13.553 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 42.354 

 
 จากตารางท่ี 12 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 12 ตวัแปร 
หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .570-.718 มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 13.553 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 42.354 
ซึ่งเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้
ความส าคัญเป็นอันดับ 1 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 12 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสุด และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปร “มีวิธีการส่งเสริมและ
สร้างความมัน่ใจว่าปฏิสมัพนัธ์ทกุด้านของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีจริยธรรม” มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .718 ส าหรับตวัแปร “ติดตัง้ระบบท่ีท าให้มหาวิทยาลยัมีวิธีท าให้เกิด
ความมัน่ใจได้ว่าข้อมลูและสารสนเทศ รวมทัง้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใน
การใช้งานอย่างตอ่เน่ืองแม้ในกรณีฉกุเฉิน” พบว่า มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .570 
และผู้วิจยัได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การก าหนดยทุธศาสตร์” 
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ตารางท่ี 13  แสดงองค์ประกอบท่ี 2 
 
ที่ ตวั

แปร 
องค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุก น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 S91 มีการสร้างและจดัการความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ 

นกัศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง      
.704 

2 S92 กระบวนการท่ีท าให้องค์การเช่ือมโยงเข้าหากนัได้ 
ในการสร้างประโยชน์ และการท างานท่ีรวดเร็ว 

.693 

3 S90 มีระบบการสร้างความผกูพนักบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  
นกัศกึษาเพื่อสนองตอบตอ่ความต้องการและ 
ความสมัพนัธ์ท่ีดี 

.655 

4 S88 มีการสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุง 
และพฒันา ท าให้ผลการด าเนินการบรรลพุนัธกิจ  
และวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

.634 

5 S98 มีระบบสวสัดกิารท่ีดี สามารถจงูใจบคุลากรให้ 
ท างานด้วยความสขุใจ และสบายใจ 

.602 

6 S99 มีระบบการบริการ และการจดัสวสัดิการอยา่ง 
หลากหลายยตุิธรรมและเท่าเทียมกนั 

.585 

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 2.226 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 6.956 

 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 6 ตวัแปร 
หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .585-.704 มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 2.226 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.956 ซึง่
เม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้
ความส าคัญเป็นอันดับ 2 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบนีไ้ด้ดี และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปร “มีการสร้างและจัดการ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อนกัศึกษา และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง” มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ 
.704 ส าหรับตวัแปร “มีระบบการบริการ และการจดัสวสัดิการอย่างหลากหลายยตุิธรรมและ
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เท่าเทียมกัน” พบว่า มีค่าน า้หนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ .585 และผู้ วิจัยได้ตัง้ช่ือ
องค์ประกอบนีว้า่ “การสร้างบรรยากาศท่ีดี” 
 
ตารางท่ี 14  แสดงองค์ประกอบท่ี 3  
 
ที่ ตวั

แปร 
องค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุก น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 S110 มีระบบประสานงานท่ีดีระหวา่งหน่วยงาน 

ภายในและภายนอกทกุระดบั 
.810 

2 S111 มีการวางระบบความร่วมมือ ระหวา่งหนว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง 

.741 

3 S108 สง่เสริมให้มีระบบการสื่อสารอยา่งตรงไปตรงมา 
ถกูต้องแมน่ย า และเป็นไปทกุทิศทาง 

.678 

4 S107 มหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชมุชนอยา่งจริงจงั ในการก าหนดชมุชน 
และประเดน็ท่ีมหาวิทยาลยัเข้าไปมีสว่นร่วมในการ
บริหารจดัการ 

.657 

5 S109 มีการสื่อสารในการตดัสินใจสิง่ท่ีส าคญัเร่งดว่น
เพื่อให้บคุลากรทราบการเปลี่ยนแปลง และแนวทาง
ปฏิบตัิท่ีถกูต้องอยา่งทนัการณ์ 

.618 

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 1.687 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 5.272 

 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า องค์ประกอบท่ี 3 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 5 ตวัแปร 
หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .618-.810 มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 1.687 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.272 ซึง่
เม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้
ความส าคัญเป็นอันดับ 3 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบนีไ้ด้ดี และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปร “มีระบบประสานงานท่ีดี
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ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกทกุระดบั” มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .810 
ส าหรับตัวแปร “มีการสื่อสารในการตัดสินใจสิ่งท่ีส าคัญเร่งด่วนเพื่อให้บุคลากรทราบการ
เปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิบตัิท่ีถกูต้องอยา่งทนัการณ์” พบวา่ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบน้อย
ท่ีสดุ คือ .618 และผู้วิจยัได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ” 
 
ตารางท่ี 15  แสดงองค์ประกอบท่ี 4 
 
ที่ ตวั

แปร 
องค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุก น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 S127 มีเกณฑ์การประเมินความพงึพอใจของผู้ปฏิบตัิงาน

อยา่งชดัเจนและมีคณุภาพ 
.723 

2 S140 มีกระบวนการในการรวบรวม และถ่ายทอด 
ความรู้ ไปใช้ในกระบวนการวางแผนเชิง 
ยทุธศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

.703 

3 S124 มีแผนการน าการประเมินความก้าวหน้า และ 
การประเมนิผลในภาพรวมมาใช้อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 

.628 

4 S128 มีการประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนั 
ของนกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง 

.589 

5 S126 มีการน าผลการประเมินการด าเนินการไปพฒันา  
และปรับปรุงประสทิธิผลทางด้านภาวะผู้น าเป็น 
รายบคุคล และของคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ  
ของมหาวทิยาลยั 

.587 

6 S125 มีการน าผลการประเมินความผกูพนัของ 
ผู้ปฏิบตัิงานเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ เพื่อ 
ก าหนดโอกาสในการปรับปรุงการท างานท่ีดีขึน้ 
อยา่งตอ่เน่ือง 

.569 

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 1.218 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 3.807 
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 จากตารางท่ี 15 พบว่า องค์ประกอบท่ี 4 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 6 ตวัแปร 
หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .569-.723 มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 1.218 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 3.807 ซึง่
เม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้
ความส าคัญเป็นอันดับ 4 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบนีไ้ด้ดี และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปร “มีเกณฑ์การประเมินความ
พึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงานอย่างชดัเจนและมีคณุภาพ” มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ 
.723 ส าหรับตวัแปร “มีการน าผลการประเมินความผกูพนัของผู้ปฏิบตัิงานเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์
ท่ีเกิดขึน้ เพื่อก าหนดโอกาสในการปรับปรุงการท างานท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง” พบว่า มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .569 และผู้วิจยัได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “เกณฑ์การประเมิน” 
 
ตารางท่ี 16  แสดงองค์ประกอบท่ี 5 
 
ที่ ตวั

แปร 
องค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุก น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 S53 มีระบบบริหารเพื่อจดัการกบัความเสี่ยงหรือการ 

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หลกัสตูร และการ 
บริการท่ีสง่เสริมการเรียนรู้และทางการศกึษาอ่ืนๆ  
เช่น ข้อมลูนกัศกึษาและชมุชน ความนิยมของ 
นกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง การแขง่ขนั หรือ 
การใช้กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ อยา่งทนัทว่งที 

.616 

2 S48 มีการประชมุและฝึกอบรมเพ่ือให้บคุลากรทราบ 
ศกัยภาพของตนเองในการปฏิบตัิงาน และให้ 
ความร่วมมือตามความสามารถของตน 

.606 

3 S25 มีระบบสารสนเทศเพื่อก าหนดและคาดการณ์ 
ความต้องการหลกัของนกัศกึษา และผู้ มีสว่น 
เก่ียวข้อง 

.571 

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 1.055 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 3.297 
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 จากตารางท่ี 16 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 3 ตวัแปร 
หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .571-.616 มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 1.055 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 3.297 ซึง่
เม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้
ความส าคัญเป็นอันดับ 5 กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบนีไ้ด้ดี และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปร “มีระบบบริหารเพื่อจดัการ
กบัความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หลกัสตูร และการบริการท่ีสง่เสริมการเรียนรู้
และทางการศึกษาอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษาและชุมชน ความนิยมของนักศึกษาและผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง การแข่งขนั หรือ การใช้กฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ อย่างทนัท่วงที” มีค่าน า้หนกั
องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .616 ส าหรับตวัแปร “มีระบบสารสนเทศเพื่อก าหนดและคาดการณ์ 
ความต้องการหลกัของนกัศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง” พบวา่ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบน้อย
ท่ีสดุ คือ .571 และผู้วิจยัได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การสร้างระบบสารสนเทศ” 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อสกดั
ตวัแปรให้เหลือตวัแปรประกอบท่ีส าคญัโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสงูสดุ 
(Maximum Likelihood) เพื่อให้ได้ตวัแปรท่ีส าคญั ซึง่ปรากฏว่าได้องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิง
รุกท่ีมีคณุภาพ มาทัง้หมด 5 องค์ประกอบ ผู้วิจยัจงึได้สรุปองค์ประกอบได้ดงัแผนภมูิท่ี 28 
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การก าหนด
ยุทธศาสตร์ 

   การสร้าง 
บรรยากาศที่ดี  

     
     
การส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การบริหาร 

 เกณฑ์ 
การประเมิน 

 

     
     

 
 

 การสร้างระบบ
สารสนเทศ 

  

 
แผนภมูิท่ี 28  แสดงองค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร 
                     ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
 จากแผนภมูท่ีิ 28 อธิบายได้วา่ องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการ
บริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏั ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 1. องค์ประกอบ “การก าหนดยทุธศาสตร์” ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบย่อย คือ 
1) มีวิธีการส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจว่าปฏิสมัพนัธ์ทุกด้านของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างมี
จริยธรรม 2) มีกระบวนการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกอย่างอิสระ และเป็นกลาง  3) มี
ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในแต่ละภารกิจของ
หน่วยงานทุกระดบั 4) มีการออกแบบและสร้างนวตักรรมในกระบวนการปฏิบตัิงานทัง้ภายใน
และภายนอกเพื่อตอบสนองต่อข้อก าหนด เทคโนโลยีใหม่ๆ และความจ าเป็นต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัในทุกด้าน 5) มหาวิทยาลยัมีระบบการด าเนินการทบทวน เพื่อท าให้เกิด
ความส าเร็จของระบบธรรมภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของผู้บริหารทกุระดบั 6) มีการก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคญัอนัจะส่งผลต่อความผกูพนั และ
ความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน  7) มีรูปแบบและขัน้ตอนการทบทวนผลการ
ด าเนินการและขีดความสามารถของมหาวิทยาลยั เพื่อให้มั่นใจว่า ในการตรวจประเมินผล
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ความส าเร็จของมหาวิทยาลยั รวมทัง้ตรวจประเมินความสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย 8) ให้มีกระบวนการสนบัสนุนต่อผลการด าเนินการท่ีดีและสร้าง
ความผูกพัน โดยให้ค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล และการให้สิ่งจูงใจต่อ
ผู้ปฏิบตัิงาน 9) มีการติดตามการอนรัุกษ์ทรัพยากรการบริหารจดัการ 10) ติดตัง้ระบบท่ีท าให้
นักศึกษา พนักงาน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 11) มี
กระบวนการบริหารจัดการท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม และการ
สนบัสนนุตอ่ชมุชนท่ีส าคญัของมหาวิยาลยั 12) ติดตัง้ระบบท่ีท าให้มหาวิทยาลยัมีวิธีท าให้เกิด
ความมัน่ใจได้ว่าข้อมลูและสารสนเทศ รวมทัง้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใน
การใช้งานอยา่งตอ่เน่ืองแม้ในกรณีฉกุเฉิน 
 2. องค์ประกอบ “การสร้างบรรยากาศท่ีดี” ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย 1) มี
การสร้างและจดัการความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่นกัศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 2) กระบวนการท่ีท าให้
องค์การเช่ือมโยงเข้าหากนัได้ในการสร้างประโยชน์ และการท างานท่ีรวดเร็ว คือ 3) มีระบบการ
สร้างความผูกพันกับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องนักศึกษาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการและ
ความสมัพนัธ์ท่ีดี 4) มีการสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันา ท าให้ผลการ
ด าเนินการบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  5) มีระบบ
สวัสดิการท่ีดี สามารถจูงใจบุคลากรให้ท างานด้วยความสุขใจและสบายใจ 6) มีระบบการ
บริการ และการจดัสวสัดิการอย่างหลากหลายยตุิธรรมและเท่าเทียมกนั 
 3. องค์ประกอบ “การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ” ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 
คือ 1) มีระบบประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกทุกระดบั  2) มีการวาง
ระบบความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  3) ส่งเสริมให้มีระบบการสื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา ถกูต้องแม่นย า และเป็นไปทกุทิศทาง 4) มหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนอย่างจริงจงั ในการก าหนดชมุชน และประเด็นท่ีมหาวิทยาลยัเข้าไปมี
สว่นร่วมในการบริหารจดัการ 5) มีการสื่อสารในการตดัสินใจสิ่งท่ีส าคญัเร่งดว่นเพื่อให้บคุลากร
ทราบการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิบตัิท่ีถกูต้องอยา่งทนัการณ์ 

4. องค์ประกอบ “เกณฑ์การประเมิน” ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) มี
เกณฑ์การประเมินความพงึพอใจของผู้ปฏิบตัิงานอย่างชดัเจนและมีคณุภาพ 2) มีกระบวนการ
ในการรวบรวม และถ่ายทอดความรู้ไปใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) มีแผนการน าการประเมินความก้าวหน้า และการประเมินผลในภาพรวมมาใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 4) มีการประเมินความพงึพอใจและความผกูพนัของนกัศกึษาและผู้ มีสว่น
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เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง 5) มีการน าผลการประเมินการด าเนินการไปพัฒนา และปรับปรุง
ประสิทธิผลทางด้านภาวะผู้ น าเป็นรายบุคคล และของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั 6) มีการน าผลการประเมินความผูกพนัของผู้ปฏิบตัิงานเช่ือมโยงกับผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้ เพื่อก าหนดโอกาสในการปรับปรุงการท างานท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
 5. องค์ประกอบ “การสร้างระบบสารสนเทศ” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 
1) มีระบบบริหารเพื่อจดัการกบัความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หลกัสตูร และ
การบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และทางการศึกษาอ่ืนๆ เช่น ข้อมลูนกัศึกษาและชุมชน ความ
นิยมของนกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง การแข่งขนั หรือการใช้กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ อย่าง
ทนัท่วงที 2) มีการประชมุฝึกอบรมเพื่อให้บคุลากรทราบศกัยภาพของตนเองในการปฏิบตัิงาน 
และให้ความร่วมมือตามความสามารถของตน 3) มีระบบสารสนเทศเพื่อก าหนดและคาดการณ์
ความต้องการหลกัของนกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์รูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ (factor analysis) ท่ีได้น าเสนอแล้ว
ข้างต้นนัน้ พบว่า องค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 32 ตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้
 

 F1 การก าหนดยทุธศาสตร์ 
 F2 การสร้างบรรยากาศท่ีดี 
 F3 การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

 F4 เกณฑ์การประเมิน 
 F5 การสร้างระบบสารสนเทศ 
 
 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา
คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงตรรกะโดยมีแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์เชิงตรรกะองค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพ
การบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์เนือ้หา 
(content analysis) ดงันี ้
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 1. องค์ประกอบด้านการก าหนดยุทธศาสตร์มีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้าง
บรรยากาศท่ีดี 
 

 องค์ประกอบด้าน 
ก าหนดยทุธศาสตร์  

(F1) 

 องค์ประกอบด้าน 
การสร้างบรรยากาศท่ีด ี 

(F2) 

 

     
 
 องค์ประกอบด้านการก าหนดยทุธศาสตร์มีอิทธิพลโดยตรงตอ่การสร้างบรรยากาศท่ี
ดีมีงานวิจยัจากนกัวิชาการสนบัสนนุดงันีสุ้ชาดา องัศจิุนดา1  ได้ศกึษาเร่ือง การใช้ยทุธศาสตร์
เชิงรุกในการจดัการ เพื่อจูงใจผู้ปกครองน าเด็กก่อนประถมศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน   
พบว่า 1. การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกโดยรวม ของโรงเรียนกลุ่มท่ีได้รับความนิยมอยู่ในระดบัมาก
โดยท่ียุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการบริการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
สนบัสนนุส่งเสริมและด้านราคา อยู่ในระดบัปานกลาง ขณะท่ีการใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกโดยรวม
ของโรงเรียนกลุม่ท่ีไม่ได้รับความนิยมอยู่ในระดบัปานกลาง 2. การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกโดยรวม
มีความแตกตา่งกนั โดยโรงเรียนท่ีได้รับความนิยมมีการใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกสงูกว่า  กนกรัตน์ 
เสนานุช2  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยท่ีมีต่อการใช้
ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการในโรงเรียนเอกชน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนกัเรียน
ปฐมวยัท่ีมีตอ่การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการโรงเรียนเอกชนในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลางและเพื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจตอ่การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุก
ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากและด้านราคาอยู่ในระดับน้อยสุด เม่ือแสดงให้เห็นความ

                                                 
1
 สชุาดา องัศจิุนดา, “การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการ เพ่ือจงูใจผู้ปกครองน าเด็ก

ก่อนประถมศกึษาเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2544), บทคดัยอ่. 

2
 กนกรัตน์ เสนานชุ,  การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่. 
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แตกต่างความพึงพอใจของผู้ ปกครองนักเรียนจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพ พบว่าผู้ปกครองท่ีมีเพศ อาชีพ และรายได้แตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กนั สว่นอายแุละสถานภาพนัน้พบว่าความพงึพอใจของผู้ปกครองกลุม่อยู่ 36 – 45 ปี และกลุม่
อาย ุ45 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจในด้านสถานท่ีแตกตา่งกนัโดยผู้ปกครองกลุ่มอาย ุ36 – 45 ปี 
มีค่าความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอายุ 45 ปีขึน้ไป ส่วนความพึงพอใจของผู้ ปกครองท่ีมี
สถานภาพสมรสกบัม่ายนัน้ มีความพงึพอใจด้านสง่เสริมสนบัสนนุแตกตา่งกนั โดยผู้ปกครองท่ี
มีสถานภาพสมรสมีค่าความพึงพอใจมากกว่าผู้ ปกครองท่ีมีสถานภาพม่าย และจากการ
วิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้
โรงเรียนส่งเสริมการเรียนภาษาท่ีสามและสนับสนุนด้านกีฬาให้มากกว่าเดิม   วิลเลี่ยม 
(William)3 ได้ศึกษาบทบาทของวฒันธรรมองค์การ การบริหารเชิงกลยทุธ์ และกระบวนการ
ตดัสินใจท่ีมีตอ่ประสิทธิผลของสถาบนั นกัศกึษาปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัของรัฐ (The roles of 
organizational culture, management strategy, and decision-making process on 
institutional effectiveness at a four-year public higher education institution) พบว่า 
วฒันธรรมทางด้านการตลาดมีประสิทธิผลท่ีดีท่ีสดุตอ่ประสิทธิผลของสถาบนั อีกทัง้ยทุธศาสตร์
การบริหารเชิงป้องกนัมีประสิทธิผลตอ่ประสิทธิผลตอ่สถาบนั และตอ่การปฏิบตัิงานในองค์การ
มากท่ีสุด  อีกทัง้องค์ประกอบด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่การก าหนดยุทธศาสตร์ ความ
รับผิดชอบ และเพศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถาบนั  โดยสรุปในภาพรวมนัน้ วฒันธรรม
องค์การและการบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นตวัท านายด้านประสิทธิผลของสถาบนัได้ดีกว่าด้านอ่ืนๆ  
และจิรพันธ์  ไตรทิพจรัส4 ได้ศึกษาเร่ือง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศึกษากรณี อบต. แห่งหนึ่งในจงัหวดัภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่า 
เง่ือนไขท่ีมีผลตอ่การบริหารจดัการของ อบต.ประกอบด้วยเง่ือนไข  ท่ีส าคญั 5 ประการคือ 1) 

                                                 
3 Williams S. Cruz , “The roles of organizational culture, management strategy, 

and decision-making process on institutional effectiveness at a four-year public 
higher education institution,” Dissertation and Theses, Accessed on 11/21/2012.  
http://search.proquest.com/docview/916624460?accountid=50150. 

4 จิรพนัธ์  ไตรทิพจรัส, “ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพขององค์การ
บริหารสว่นต าบลศกึษากรณี อบต. แห่งหนึง่ในจงัหวดัภาคใต้” (วิทยานพินธ์ปริญญา     
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต, 2549), บทคดัยอ่. 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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เง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัผู้บริหาร 2) เง่ือนไขด้านบคุลากร 3) เง่ือนไขด้านประชาชน 4) เง่ือนไขด้าน
งบประมาณ และ 5) เง่ือนไขด้านสถานท่ีตัง้ส าหรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพของ อบต.ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ คือ 1) ยทุธศาสตร์ร่วมด้วยช่วยกนั (การมี
สว่นร่วม) 2) ยทุธศาสตร์ลกูโซ่ (การบริหารงานเป็นทีม) 3) ยทุธศาสตร ถึงลกูถึงคน (การ
เข้าถึงประชาชน) และ 4) ยทุธศาสตร์เกาให้ถกูท่ีคนั (การแก้ปัญหาให้ตรงจดุ) 
 สรุปจากข้อสนบัสนนุท่ีกลา่วไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบ
ด้านการก าหนดยทุธศาสตร์  ผู้วิจยัจงึก าหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
การก าหนดยทุธศาสตร์มีอิทธิพลตอ่การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการศกึษาครัง้นี ้
 
 2. องค์ประกอบด้านการก าหนดยทุธศาสตร์มีอิทธิพลโดยตรงตอ่เกณฑ์การประเมิน 
 

 องค์ประกอบด้าน 
ก าหนดยทุธศาสตร์  

(F1) 

 องค์ประกอบด้าน 
เกณฑ์การประเมิน  

(F4) 

 

     
 
 องค์ประกอบด้านการก าหนดยทุธศาสตร์มีอิทธิพลโดยตรงต่อเกณฑ์การประเมินมี
งานวิจยัสนบัสนุนดงันี ้กรณ์กนก  ลตัตานนัท์5 ได้ศึกษาเร่ือง การก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
ปรับปรุงการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้
กระบวนการ Benchmarking  ผลการศกึษาพบว่า การจดัการการศกึษาของวิทยาลยัพยาบาล
ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ กบั สถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุมีความแตกตา่งของวิธีปฏิบตัิสงู
ในทกุหมวด เรียงตามล าดบั คือ สารสนเทศและ การวิเคราะห์ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยทุธ์  
การมุ่งเน้นคณาจารย์และบุคลากร การจัดการกระบวนการ และ การมุ่งเน้นผู้ เรียน  การ
ด าเนินการจดัการการศกึษาของสถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ สว่นใหญ่มีแนวทางการ ปฏิบตัิท่ี
                                                 

5 กรณ์กนก  ลตัตานนัท์, “การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการจดัการการศกึษา
ของวิทยาลยัพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุโดยใช้กระบวนการ Benchmarking” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2005), บทคดัยอ่. 
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เป็นระบบ โดยใช้ข้อมลูจริงท่ีเช่ือถือได้ และบางสว่นเร่ิมจดัท าอยา่งเป็นระบบ มีความพยายามท่ี
จะท า ให้เกิดการผสมผสานกบัหน่วยงานด้านอ่ืน และมีการกระจายไปยงัหน่วยงานหลกัส่วน
ใหญ่ ปัจจยัเอือ้หลกัท่ี ก่อให้เกิดวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยทุธ์  การใช้ข้อมลู
จริงท่ีเป็นปัจจุบนั และ ระบบและ วฒันธรรมคณุภาพ รูปแบบการก าหนดยทุธศาสตร์ คือ 1) 
การใช้กระบวนการ Benchmarking เพื่อก าหนด วตัถปุระสงค์/เป้าหมายการปรับปรุง 2) การ
ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ และ 3) การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อ การปรับปรุง ซึง่ได้ยทุธศาสตร์
เพื่อการปรับปรุงการจดัการการศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลในสงักดักระทรวง สาธารณสขุ ดงันี ้
1) เร่งรัดและพฒันาภาวะผู้น าในองค์กร อาจารย์ บุคลากรให้มีศกัยภาพในการบริหารและ 
ปฏิบตัิงานแบบมืออาชีพ 2) พฒันาประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการด้วยการบริหารเชิงกล
ยทุธ์และการ จดัการโดยใช้ข้อมลูจริง 3) พฒันาการจดัการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การปรับปรุงการด าเนิน งานอย่างยัง่ยืน 4) เร่งรัดการประชาสมัพนัธ์และการตลาดขยายโอกาส
การศกึษาสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ 5) การพฒันาระบบคณุภาพ 6) ด าเนินการ Benchmarking 
อย่างตอ่เน่ืองและหลากหลาย 7) มุ่งผลิตและพฒันา บคุลากร งานวิชาการ ท่ีเน้นการสง่เสริม
สขุภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ินและชมุชน 8) เร่งรัดพฒันาสถาบนัให้เป็น
ศนูย์กลางการศกึษาด้านสขุภาพในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  เวยน์ (Wayne)6 ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกนัน้ มีแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ทรัพยากรมนษุย์ให้สามารถแข่งขนัได้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต (If HR were really 
strategically proactive: Present and future directions in HR’s contribution to 
competitive advantage) ได้กลา่วว่าการบริหารทรัพยากรมนษุย์ต้องให้คณุคา่ทางยทุธศาสตร์ 
และเกณฑ์การประเมินจากลกูค้าและทุนทางด้านการตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษย์นีย้งั
สามารถเพิ่มคุณค่าทางยุทธศาสตร์ท่ีมีปฏิสัมพันธ์และเชิงรุกได้  ส่วนด้านการบริหาร
ยทุธศาสตร์เชิงรุกนี ้ทรัพยากรมนษุย์ยงัสร้างประโยชน์ทางการแข่งขนัโดยการสร้างวฒันธรรมท่ี
สร้างสรรค์ และนวตักรรมใหม่ๆ โดยเอือ้ให้แก่ผู้ลงทนุและความต้องการตา่งๆ ได้  และเมห์ราน  

                                                 
6 Wayne Brockbank, “If HR were really strategically proactive: Present and 

future directions in HR’s contribution to competitive advantage”, Human Resource 

Management 38, 4 (Winter 1999) : 337-352. 
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อะโบฮาซาน และคณะ (Mehran  Abolhasan and others)7 ได้ศกึษาเร่ืองยทุธศาสตร์ใหม่เพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางเชิงรุกในการปรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้เข้ากบัเครือข่าย (A new strategy to 
improve proactive route updates in mobile ad hoc networks) ได้พบว่า ทัง้การผลิตของ 
MDUR (minimum displacement update routing หมายถึง การทดแทนน้อยท่ีสดุในการปรับ
เส้นทาง) และ MTCU (minimum topology change update หมายถึง การเปลี่ยนแบบท่ีน้อย
ท่ีสดุในการท าให้ทนัสมยั) อยู่ในระดบัท่ีน้อยกว่าการควบคมุเหนือความคาดหวงัมากกว่า FSR 
(fisheye state routing) และบรรลใุนระดบัท่ีสงูกวา่ตลอดจนความหนาแน่นและระดบัจราจรใน
เครือข่ายท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 
 สรุปจากข้อสนบัสนนุท่ีกลา่วไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบ
ด้านการก าหนดยทุธศาสตร์  ผู้วิจยัจงึก าหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
การก าหนดยทุธศาสตร์มีอิทธิพลตอ่เกณฑ์การประเมินในการศกึษาครัง้นี ้
 
  3. องค์ประกอบด้านการก าหนดยุทธศาสตร์มีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้าง
ระบบสารสนเทศ 
 

 องค์ประกอบด้าน 
ก าหนดยทุธศาสตร์  

(F1) 

 องค์ประกอบด้าน 
การสร้างระบบสารสนเทศ  

(F5) 

 

     
 
 องค์ประกอบด้านการก าหนดยุทธศาสตร์มีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างระบบ
สารสนเทศมีงานวิจยัจากนกัวิชาการสนบัสนนุดงันี ้บเูลนท์ และคณะ (Bulent and others)8 ได้

                                                 
7
 Mehran  Abolhasan and others, A new strategy to improve proactive route 

updates in mobile ad hoc networks, Accessed 11/21/2012.   Available from 
http://search.proquest.com/docview/916624463?accountid=50153, 828-837. 

8 Bulent Menguc and others, “The Interactive Effect of Internal and External 
Factors on a Proactive Environment Strategy and its Influence on a Firm’s 
Performance”, Journal of Business Ethics 94, 2 (Jun 2010) : 279-298. 
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ศึกษาผลลัพธ์ท่ีมีปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกของยุทธศาตร์เชิงรุกของ
สภาพแวดล้อม และอิทธิพลของการปฏิบตัิงานของบริษัท (The Interactive Effect of Internal 
and External Factors on a Proactive Environment Strategy and its Influence on a 
Firm’s Performance) พบว่า ผลลพัธ์ของทิศทางการประกอบการของยุทธศาสตร์เชิงรุก
ทางด้านสภาพแวดล้อมขึน้กับกฎระเบียบของรัฐบาล และความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อม อีกทัง้ยงัพบวา่มีความสมัพนัธ์ระหว่างยทุธศาสตร์เชิงรุกทางด้านสภาพแวดล้อม 
กบัการปฏิบตัิงานนัน้ขึน้กบัรายได้และการเติบโตของก าไรอีกด้วย   ไตรทิพย์ ทิพย์สอน9 ได้
ศกึษาวิจยัเร่ือง การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม พบว่า 1. การใช้
ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนในจังหวดันครปฐมท่ีเปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษา 
ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2. การใช้
ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนในจังหวดันครปฐม ท่ีเปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษา 
ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา โดยภาพรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ยทุธศาสตร์ด้านราคาโรงเรียนระดบัก่อนประถมศกึษา
กับโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาแตกต่างกันและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสนบัสนุนโรงเรียน
ระดบัก่อนประถมศกึษากบัประถมศกึษา และระดบัประถมศกึษากบัระดบัมธัยมศกึษาแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกนัน้ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  วนั
ชยั  ธงชยั10 ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนทีส่งผลต่อการสร้าง
ระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศกึษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงานใน
ภาพรวม และรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง 
และด้านการบริหารทางการเงิน และการควบคมุงบประมาณ  นอกจากนีก้ารค านึงถึงปัจเจก

                                                 
9
 ไตรทิพย์ ทิพย์สอน, “การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), บทคดัยอ่. 

10วนัชยั  ธงชยั, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลตอ่การ
สร้างระบบสารสนเทศแบบมุง่เน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศกึษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547), 
บทคดัยอ่. 
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บุคคลยงัส่งผลต่อการรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน ส าหรับวฒันธรรมโรงเรียน
ด้านความเช่ือส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้านการรายงานทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน และรูปแบบพฤติกรรมของวฒันธรรมโรงเรียนส่งผลตอ่การสร้าง
ระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงาน 6 ด้าน คือ การวางแผนงบประมาณ การค านวณต้นทุน 
การจัดระบบการจัดซือ้จัดจ้าง การรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน การบริหาร
สนิทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน  กิตติพงษ์  แสนพงษ์11 ได้ศกึษาการควบคมุภายในท่ีสง่ผล
ต่อการสร้างระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามประเมินผล สง่ผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศ
ในสถานศกึขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ เขต 3 โดยภาพรวม อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และสายฝน  ภานุมาศ12 ได้ศกึษาตวัชีว้ดัผลงานหลกักบัการ
วางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ พบว่า การวางแผน
กลยุทธ์เพื่อวางแผนงบประมาณมีตวัชีว้ดัผลงานหลกัอยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและราย
ด้านของภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา  การศึกษาระดบัการวางแผนกลยุทธ์ในการ
วางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ในการ
วางแผนงบประมาณอยูใ่นระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบ อีกทัง้ ตวัชีว้ดัผลงาน
หลกัสมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์
อยูใ่นระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สรุปจากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบ
ด้านการก าหนดยทุธศาสตร์  ผู้วิจยัจงึก าหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
การก าหนดยทุธศาสตร์มีอิทธิพลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศในการศกึษาครัง้นี ้

                                                 
11 กิตติพงษ์  แสนพงษ์. “การควบคมุภายในท่ีสง่ผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ เขต 1” (ปริญญา
ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2552), บทคดัยอ่. 

12สายฝน  ภานมุาศ, “ตวัชีว้ดัผลงานหลกักบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
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 4. องค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศท่ีดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

 องค์ประกอบด้าน 
การสร้างบรรยากาศท่ีด ี 

(F2) 

 องค์ประกอบด้าน 
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

(F3) 

 

     
 
 องค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศท่ีดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพมีงานวิจยัสนบัสนนุดงันี ้กนกรัตน์ เสนานชุ13  ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนกัเรียนปฐมวยัท่ีมีต่อการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการในโรงเรียนเอกชน 
พบวา่ ความพงึพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนปฐมวยัท่ีมีตอ่การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการ
โรงเรียนเอกชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและเพื่อพิจารณาแตล่ะด้านพบว่า ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากและด้านราคาอยู่ใน
ระดบัน้อยสดุ เม่ือแสดงให้เห็นความแตกตา่งความพึงพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนจ าแนกตาม 
เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ และสถานภาพ พบวา่ผู้ปกครองท่ีมีเพศ อาชีพ และรายได้แตกตา่งกนั มี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและสถานภาพนัน้พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครอง
กลุ่มอยู่ 36 – 45 ปี และกลุ่มอายุ 45 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจในด้านสถานท่ีแตกต่างกนัโดย
ผู้ปกครองกลุ่มอาย ุ36 – 45 ปี มีค่าความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาย ุ45 ปีขึน้ไป ส่วนความพึง
พอใจของผู้ปกครองท่ีมีสถานภาพสมรสกับม่ายนัน้ มีความพึงพอใจด้านส่งเสริมสนับสนุน
แตกต่างกัน โดยผู้ ปกครองท่ีมีสถานภาพสมรสมีค่าความพึงพอใจมากกว่าผู้ ปกครองท่ีมี
สถานภาพม่าย และจากการวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน
พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมการเรียนภาษาท่ีสามและสนบัสนนุด้านกีฬาให้มาก

                                                 
13

 กนกรัตน์ เสนานชุ,  การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่. 
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กว่าเดิม  กรณ์กนก  ลตัตานนัท์14 ได้ศึกษาเร่ือง การก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการ
จัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ  
Benchmarking  ผลการศกึษาพบว่า การจดัการการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลในสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ กบั สถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุมีความแตกต่างของวิธีปฏิบตัิสงูในทุก
หมวด เรียงตามล าดบั คือ สารสนเทศและ การวิเคราะห์ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยทุธ์  การ
มุ่งเน้นคณาจารย์และบคุลากร การจดัการกระบวนการ และ การมุ่งเน้นผู้ เรียน  การด าเนินการ
จดัการการศกึษาของสถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ส่วนใหญ่มีแนวทางการ ปฏิบตัิท่ีเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมลูจริงท่ีเช่ือถือได้ และบางสว่นเร่ิมจดัท าอย่างเป็นระบบ มีความพยายามท่ีจะท า ให้
เกิดการผสมผสานกบัหน่วยงานด้านอ่ืน และมีการกระจายไปยงัหน่วยงานหลกัสว่นใหญ่ ปัจจยั
เอือ้หลกัท่ี ก่อให้เกิดวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยทุธ์ การใช้ข้อมลูจริงท่ีเป็น
ปัจจุบนั และ ระบบและ วฒันธรรมคณุภาพ รูปแบบการก าหนดยทุธศาสตร์ คือ 1) การใช้
กระบวนการ Benchmarking เพื่อก าหนด วตัถปุระสงค์/เป้าหมายการปรับปรุง 2) การก าหนด
ประเด็นยทุธศาสตร์ และ 3) การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อ การปรับปรุง ซึง่ได้ยทุธศาสตร์เพื่อการ
ปรับปรุงการจดัการการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลในสงักัดกระทรวง  สาธารณสขุ ดงันี ้1) 
เร่งรัดและพฒันาภาวะผู้น าในองค์กร อาจารย์  บุคลากรให้มีศกัยภาพในการบริหารและ 
ปฏิบตัิงานแบบมืออาชีพ 2) พฒันาประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการด้วยการบริหารเชิงกล
ยทุธ์และการ จดัการโดยใช้ข้อมลูจริง 3) พฒันาการจดัการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การปรับปรุงการด าเนิน งานอย่างยัง่ยืน 4) เร่งรัดการประชาสมัพนัธ์และการตลาดขยายโอกาส
การศกึษาสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ 5) การพฒันาระบบคณุภาพ 6) ด าเนินการ Benchmarking 
อย่างตอ่เน่ืองและหลากหลาย 7) มุ่งผลิตและพฒันา บคุลากร งานวิชาการ ท่ีเน้นการสง่เสริม
สขุภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ินและชมุชน 8) เร่งรัดพฒันาสถาบนัให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  และเวนกาเทช  ชานการ์ 

                                                 
14 กรณ์กนก  ลตัตานนัท์, “การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการจดัการ

การศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุโดยใช้กระบวนการ 
Benchmarking” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2005), บทคดัยอ่. 
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(Venkatesh  Shankar)15 ได้ศกึษาเร่ืองยทุธศาสตร์เชิงเส้นในผลิตภณัฑ์เชิงรุกและปฏิกิริยา 
Asymetries ระหว่างผู้น าการตลาดและผู้ติดตาม (Proactive and Reactive Product Line 
Strategies: Asymmetries Between Market Leaders and Followers) ได้พบว่าผู้น า
การตลาดได้ปฏิบตัิยทุธศาสตร์การผลิต proliferator และแข่งขนัทางด้านราคา  ในทางกลบักนั 
ผู้ติดตามการตลาดได้ปรับยทุธศาสตร์ในการต่อสู้ทางด้านราคา  ดงันัน้ ทางบริหารจ าเป็นต้อง
ให้ค ามัน่สญัญาทางด้านการผลิตในการตอบโต้ เม่ือคู่แข่งได้ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าท่ีท ามา
ในอดีต  เมื่อบริษัทเติบโตขึน้ ราคาก็สงูขึน้  การตอบโต้ทางการผลิตและการมีสว่นร่วมท่ียืดหยุ่น
เป็นมาตรการระหว่างพวกเขาและการสร้างพันธมิตรข้ามบริษัท  เพราะว่าผู้ น าหรือผู้ ตาม
ทางการตลาด ผลผลติท่ีสงูขึน้ส าหรับผู้น าการตลาดมากกวา่ท่ีพวกเราจะเป็นผู้ตาม 

สรุปจากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบ
ด้านการสร้างบรรยากาศท่ีดี  ผู้ วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านการสร้างบรรยากาศท่ีดีมีอิทธิพลตอ่การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการศกึษาครัง้นี ้
 
 5. องค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศท่ีดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างระบบ
สารสนเทศ 
 

 องค์ประกอบด้าน 
การสร้างบรรยากาศท่ีด ี 

(F2) 

 องค์ประกอบด้าน 
การสร้างระบบสารสนเทศ  

(F5) 

 

     
 
 

                                                 
15

 Venkatesh  Shankar, Proactive and Reactive Product Line Strategies: 

Asymmetries Between Market Leaders and Followers, Accessed 11/21/2012.   
Available from http://search.proquest.com/docview/916624462?accountid=50152, 
276-292. 

http://search.proquest.com/docview/916624462?accountid=50152
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 องค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศท่ีดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างระบบ
สารสนเทศมีงานวิจยัสนบัสนนุดงันี ้กนกรัตน์ เสนานชุ16  ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความพงึพอใจของ
ผู้ปกครองนกัเรียนปฐมวยัท่ีมีตอ่การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการจดัการในโรงเรียนเอกชน พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้ ปกครองนักเรียนปฐมวัยท่ีมีต่อการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจัดการ
โรงเรียนเอกชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและเพื่อพิจารณาแตล่ะด้านพบว่า ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากและด้านราคาอยู่ใน
ระดบัน้อยสดุ เม่ือแสดงให้เห็นความแตกตา่งความพึงพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนจ าแนกตาม 
เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ และสถานภาพ พบวา่ผู้ปกครองท่ีมีเพศ อาชีพ และรายได้แตกตา่งกนั มี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและสถานภาพนัน้พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครอง
กลุ่มอยู่ 36 – 45 ปี และกลุ่มอายุ 45 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจในด้านสถานท่ีแตกต่างกนัโดย
ผู้ปกครองกลุ่มอาย ุ36 – 45 ปี มีค่าความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาย ุ45 ปีขึน้ไป ส่วนความพึง
พอใจของผู้ปกครองท่ีมีสถานภาพสมรสกับม่ายนัน้ มีความพึงพอใจด้านส่งเสริมสนับสนุน
แตกต่างกัน โดยผู้ ปกครองท่ีมีสถานภาพสมรสมีค่าความพึงพอใจมากกว่าผู้ ปกครองท่ีมี
สถานภาพม่าย และจากการวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน
พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมการเรียนภาษาท่ีสามและสนบัสนนุด้านกีฬาให้มาก
กว่าเดิม  กรณ์กนก  ลตัตานนัท์17 ได้ศึกษาเร่ือง การก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการ
จัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ  
Benchmarking  ผลการศกึษาพบว่า การจดัการการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลในสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ กบั สถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุมีความแตกต่างของวิธีปฏิบตัิสงูในทุก
หมวด เรียงตามล าดบั คือ สารสนเทศและ การวิเคราะห์ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยทุธ์  การ
มุ่งเน้นคณาจารย์และบคุลากร การจดัการกระบวนการ และ การมุ่งเน้นผู้ เรียน  การด าเนินการ

                                                 
16

 กนกรัตน์ เสนานชุ,  การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่. 

17 กรณ์กนก  ลตัตานนัท์, “การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการจดัการ
การศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุโดยใช้กระบวนการ 
Benchmarking” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2005), บทคดัยอ่. 
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จดัการการศึกษาของสถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ส่วนใหญ่มีแนวทางการ ปฏิบตัิท่ีเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมลูจริงท่ีเช่ือถือได้ และบางสว่นเร่ิมจดัท าอย่างเป็นระบบ มีความพยายามท่ีจะท า ให้
เกิดการผสมผสานกบัหน่วยงานด้านอ่ืน และมีการกระจายไปยงัหน่วยงานหลกัสว่นใหญ่ ปัจจยั
เอือ้หลกัท่ี ก่อให้เกิดวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยทุธ์ การใช้ข้อมลูจริงท่ีเป็น
ปัจจุบนั และ ระบบและ วฒันธรรมคณุภาพ รูปแบบการก าหนดยทุธศาสตร์ คือ 1) การใช้
กระบวนการ Benchmarking เพื่อก าหนด วตัถปุระสงค์/เป้าหมายการปรับปรุง 2) การก าหนด
ประเด็นยทุธศาสตร์ และ 3) การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อ การปรับปรุง ซึง่ได้ยทุธศาสตร์เพื่อการ
ปรับปรุงการจดัการการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลในสงักัดกระทรวง  สาธารณสขุ ดงันี ้1) 
เร่งรัดและพฒันาภาวะผู้น าในองค์กร อาจารย์  บุคลากรให้มีศกัยภาพในการบริหารและ 
ปฏิบตัิงานแบบมืออาชีพ 2) พฒันาประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการด้วยการบริหารเชิงกล
ยทุธ์และการ จดัการโดยใช้ข้อมลูจริง 3) พฒันาการจดัการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การปรับปรุงการด าเนิน งานอย่างยัง่ยืน 4) เร่งรัดการประชาสมัพนัธ์และการตลาดขยายโอกาส
การศกึษาสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ 5) การพฒันาระบบคุณภาพ 6) ด าเนินการ Benchmarking 
อย่างตอ่เน่ืองและหลากหลาย 7) มุ่งผลิตและพฒันา บคุลากร งานวิชาการ ท่ีเน้นการสง่เสริม
สขุภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ินและชมุชน 8) เร่งรัดพฒันาสถาบนัให้เป็น
ศนูย์กลางการศึกษาด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน   และเวนกาเทช  ชานการ์ 
(Venkatesh  Shankar)18 ได้ศกึษาเร่ืองยทุธศาสตร์เชิงเส้นในผลิตภณัฑ์เชิงรุกและปฏิกิริยา 
Asymetries ระหว่างผู้น าการตลาดและผู้ติดตาม (Proactive and Reactive Product Line 
Strategies: Asymmetries Between Market Leaders and Followers) ได้พบว่าผู้น า
การตลาดได้ปฏิบตัิยทุธศาสตร์การผลิต proliferator และแข่งขนัทางด้านราคา  ในทางกลบักนั 
ผู้ติดตามการตลาดได้ปรับยทุธศาสตร์ในการต่อสู้ทางด้านราคา  ดงันัน้ ทางบริหารจ าเป็นต้อง
ให้ค ามัน่สญัญาทางด้านการผลิตในการตอบโต้ เม่ือคู่แข่งได้ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าท่ีท ามา
ในอดีต  เม่ือบริษัทเติบโตขึน้ ราคาก็สงูขึน้  การตอบโต้ทางการผลิตและการมีสว่นร่วมท่ียืดหยุ่น
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 Venkatesh  Shankar, Proactive and Reactive Product Line Strategies: 
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เป็นมาตรการระหว่างพวกเขาและการสร้างพันธมิตรข้ามบริษัท  เพราะว่าผู้ น าหรือผู้ ตาม
ทางการตลาด ผลผลติท่ีสงูขึน้ส าหรับผู้น าการตลาดมากกวา่ท่ีพวกเราจะเป็นผู้ตาม 

สรุปจากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบ
ด้านการสร้างบรรยากาศท่ีดี  ผู้ วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านการสร้างบรรยากาศท่ีดีมีอิทธิพลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศในการศกึษาครัง้นี ้
 
 6. องค์ประกอบด้านการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลโดยตรงต่อเกณฑ์การ
ประเมิน  
 

 องค์ประกอบด้าน 
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

(F3) 

 องค์ประกอบด้าน 
เกณฑ์การประเมิน  

(F4) 

 

     
 

องค์ประกอบด้านการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลโดยตรงต่อเกณฑ์การประเมิน
งานวิจัยสนับสนุนดังนี ้วันชัย  ธงชัย19 ได้ศึกษาภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรม
โรงเรียนทีสง่ผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศกึษา พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลต่ออดุมการณ์ส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศ
แบบมุ่งเน้นผลงานในภาพรวม และรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ การ
จัดระบบการจัดซือ้จัดจ้าง และด้านการบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ  
นอกจากนีก้ารค านงึถึงปัจเจกบคุคลยงัสง่ผลตอ่การรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน 
ส าหรับวฒันธรรมโรงเรียนด้านความเช่ือสง่ผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน และรูปแบบพฤติกรรมของวัฒนธรรม
โรงเรียนส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงาน 6 ด้าน คือ การวางแผน

                                                 
19วนัชยั  ธงชยั, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลตอ่การ

สร้างระบบสารสนเทศแบบมุง่เน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศกึษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547), 
บทคดัยอ่. 
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งบประมาณ การค านวณต้นทนุ การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง การรายงานทางการเงิน และผล
การด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน   เวนกาเทช  ชานการ์ 
(Venkatesh  Shankar)20 ได้ศกึษาเร่ืองยทุธศาสตร์เชิงเส้นในผลิตภณัฑ์เชิงรุกและปฏิกิริยา 
Asymetries ระหว่างผู้น าการตลาดและผู้ติดตาม (Proactive and Reactive Product Line 
Strategies: Asymmetries Between Market Leaders and Followers) ได้พบว่าผู้น า
การตลาดได้ปฏิบตัิยทุธศาสตร์การผลิต proliferator และแข่งขนัทางด้านราคา  ในทางกลบักนั 
ผู้ติดตามการตลาดได้ปรับยทุธศาสตร์ในการต่อสู้ทางด้านราคา  ดงันัน้ ทางบริหารจ าเป็นต้อง
ให้ค ามัน่สญัญาทางด้านการผลิตในการตอบโต้ เม่ือคู่แข่งได้ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าท่ีท ามา
ในอดีต  เม่ือบริษัทเติบโตขึน้ ราคาก็สงูขึน้  การตอบโต้ทางการผลิตและการมีสว่นร่วมท่ียืดหยุ่น
เป็นมาตรการระหว่างพวกเขาและการสร้างพันธมิตรข้ามบริษัท  เพราะว่าผู้ น าหรือผู้ ตาม
ทางการตลาด ผลผลิตท่ีสงูขึน้ส าหรับผู้น าการตลาดมากกว่าท่ีพวกเราจะเป็นผู้ตาม  ไตรทิพย์ 
ทิพย์สอน21 ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม 
พบว่า 1. การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครปฐมท่ีเปิดสอนระดบัก่อน
ประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบั
มาก 2. การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครปฐม ท่ีเปิดสอนระดบัก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ยุทธศาสตร์ด้านราคาโรงเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษากับโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาแตกต่างกันและยุทธศาสตร์ด้านการ
สง่เสริมสนบัสนนุโรงเรียนระดบัก่อนประถมศกึษากบัประถมศกึษา และระดบัประถมศกึษากบั
ระดบัมธัยมศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกนัน้ไม่แตกต่างกัน

                                                 
20

 Venkatesh  Shankar, Proactive and Reactive Product Line Strategies: 

Asymmetries Between Market Leaders and Followers, Accessed 11/21/2012.   
Available from http://search.proquest.com/docview/916624462?accountid=50152, 
276-292. 

21
 ไตรทิพย์ ทิพย์สอน, “การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), บทคดัยอ่. 

http://search.proquest.com/docview/916624462?accountid=50152
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสายฝน  ภานมุาศ22 ได้ศกึษาตวัชีว้ดัผลงานหลกักบัการวางแผน
กลยุทธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ พบว่า การวางแผนกลยทุธ์
เพื่อวางแผนงบประมาณมีตวัชีว้ดัผลงานหลกัอยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายด้านของ
ภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา  การศึกษาระดับการวางแผนกลยุทธ์ในการวางแผน
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ในการวางแผน
งบประมาณอยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบ อีกทัง้ ตวัชีว้ดัผลงานหลกั
สมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์อยู่ใน
ระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สรุปจากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบ
ด้านการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจยัจงึก าหนดสมมตฐิานความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบ
ด้านการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลตอ่เกณฑ์การประเมินในการศกึษาครัง้นี ้
 
 7. องค์ประกอบด้านการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลโดยตรงตอ่การสร้างระบบ
สารสนเทศ  
 

 องค์ประกอบด้าน 
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

(F3) 

 องค์ประกอบด้าน 
การสร้างระบบสารสนเทศ  

(F5) 

 

     
 

 
 

                                                 
22สายฝน  ภานมุาศ, “ตวัชีว้ดัผลงานหลกักบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณ

แบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
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องค์ประกอบด้านการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างระบบ
สารสนเทศมีงานวิจยัสนบัสนุนดงันี ้วนัชยั  ธงชยั23 ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
วัฒนธรรมโรงเรียนทีส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียน
มธัยมศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ส่งผลต่อการ
สร้างระบบสารสนเทศแบบมุง่เน้นผลงานในภาพรวม และรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน
งบประมาณ การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง และด้านการบริหารทางการเงิน และการควบคมุ
งบประมาณ  นอกจากนีก้ารค านึงถึงปัจเจกบคุคลยงัส่งผลต่อการรายงานทางการเงิน และผล
การด าเนินงาน ส าหรับวฒันธรรมโรงเรียนด้านความเช่ือส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน และรูปแบบพฤติกรรม
ของวฒันธรรมโรงเรียนส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงาน 6 ด้าน คือ การ
วางแผนงบประมาณ การค านวณต้นทนุ การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง การรายงานทางการเงิน 
และผลการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน   เวนกาเทช  ชานการ์ 
(Venkatesh  Shankar)24 ได้ศกึษาเร่ืองยทุธศาสตร์เชิงเส้นในผลิตภณัฑ์เชิงรุกและปฏิกิริยา 
Asymetries ระหว่างผู้น าการตลาดและผู้ติดตาม (Proactive and Reactive Product Line 
Strategies: Asymmetries Between Market Leaders and Followers) ได้พบว่าผู้น า
การตลาดได้ปฏิบตัิยทุธศาสตร์การผลิต proliferator และแข่งขนัทางด้านราคา  ในทางกลบักนั 
ผู้ติดตามการตลาดได้ปรับยทุธศาสตร์ในการต่อสู้ทางด้านราคา  ดงันัน้ ทางบริหารจ าเป็นต้อง
ให้ค ามัน่สญัญาทางด้านการผลิตในการตอบโต้ เม่ือคู่แข่งได้ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าท่ีท ามา
ในอดีต  เมื่อบริษัทเติบโตขึน้ ราคาก็สงูขึน้  การตอบโต้ทางการผลิตและการมีสว่นร่วมท่ียืดหยุ่น
เป็นมาตรการระหว่างพวกเขาและการสร้างพันธมิตรข้ามบริษัท  เพราะว่าผู้ น าหรือผู้ ตาม

                                                 
23วนัชยั  ธงชยั, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลตอ่การ

สร้างระบบสารสนเทศแบบมุง่เน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศกึษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547), 
บทคดัยอ่. 

24
 Venkatesh  Shankar, Proactive and Reactive Product Line Strategies: 

Asymmetries Between Market Leaders and Followers, Accessed 11/21/2012.   
Available from http://search.proquest.com/docview/916624462?accountid=50152, 
276-292. 

http://search.proquest.com/docview/916624462?accountid=50152
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ทางการตลาด ผลผลิตท่ีสงูขึน้ส าหรับผู้น าการตลาดมากกว่าท่ีพวกเราจะเป็นผู้ตาม  ไตรทิพย์ 
ทิพย์สอน25 ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม 
พบว่า 1. การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครปฐมท่ีเปิดสอนระดบัก่อน
ประถมศกึษา ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศกึษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบั
มาก 2. การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครปฐม ท่ีเปิดสอนระดบัก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ยุทธศาสตร์ด้านราคาโรงเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษากับโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาแตกต่างกันและยุทธศาสตร์ด้านการ
สง่เสริมสนบัสนนุโรงเรียนระดบัก่อนประถมศกึษากบัประถมศกึษา และระดบัประถมศกึษากบั
ระดบัมธัยมศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกนัน้ไม่แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และสายฝน  ภานมุาศ26 ได้ศกึษาตวัชีว้ดัผลงานหลกักบัการวางแผน
กลยุทธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ พบว่า การวางแผนกลยทุธ์
เพื่อวางแผนงบประมาณมีตวัชีว้ดัผลงานหลกัอยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายด้านของ
ภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา  การศึกษาระดับการวางแผนกลยุทธ์ในการวางแผน
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ในการวางแผน
งบประมาณอยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบ อีกทัง้ ตวัชีว้ดัผลงานหลกั
สมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์อยู่ใน
ระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สรุปจากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบ
ด้านการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจยัจงึก าหนดสมมตฐิานความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบ
ด้านการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศในการศกึษาครัง้นี ้
 

                                                 
25

 ไตรทิพย์ ทิพย์สอน, “การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), บทคดัยอ่. 

26สายฝน  ภานมุาศ, “ตวัชีว้ดัผลงานหลกักบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
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 8. องค์ประกอบด้านเกณฑ์การประเมินมีอทิธิพลโดยตรงตอ่การสร้างระบบ
สารสนเทศ  
 

 องค์ประกอบด้าน 
เกณฑ์การประเมิน  

(F4) 

 องค์ประกอบด้าน 
การสร้างระบบสารสนเทศ  

(F5) 

 

     
 

องค์ประกอบด้านเกณฑ์การประเมินมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างระบบสารสนเทศมี
งานวิจยัสนบัสนุนดงันี ้ไตรทิพย์ ทิพย์สอน27 ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดนครปฐม พบว่า 1. การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนใน
จงัหวดันครปฐมท่ีเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2. การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชนใน
จงัหวดันครปฐม ท่ีเปิดสอนระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
ยทุธศาสตร์ด้านราคาโรงเรียนระดบัก่อนประถมศกึษากบัโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาแตกตา่งกนั
และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนระดบัก่อนประถมศึกษากับประถมศึกษา 
และระดบัประถมศกึษากบัระดบัมธัยมศกึษาแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นอกนัน้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  วนัชยั  ธงชยั28 ได้ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลต่ออดุมการณ์ส่งผล

                                                 
27

 ไตรทิพย์ ทิพย์สอน, “การใช้ยทุธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จงัหวดันครปฐม”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), บทคดัยอ่. 

28วนัชยั  ธงชยั, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลตอ่การ
สร้างระบบสารสนเทศแบบมุง่เน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศกึษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547), 
บทคดัยอ่. 
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ตอ่การสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงานในภาพรวม และรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผนงบประมาณ การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง และด้านการบริหารทางการเงิน และการ
ควบคมุงบประมาณ  นอกจากนีก้ารค านึงถึงปัจเจกบคุคลยงัส่งผลต่อการรายงานทางการเงิน 
และผลการด าเนินงาน ส าหรับวัฒนธรรมโรงเรียนด้านความเช่ือส่งผลต่อการสร้างระบบ
สารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน และรูปแบบ
พฤติกรรมของวฒันธรรมโรงเรียนสง่ผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงาน 6 ด้าน 
คือ การวางแผนงบประมาณ การค านวณต้นทนุ การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง การรายงานทาง
การเงิน และผลการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน   และเวยน์ 
(Wayne)29 ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านยทุธศาสตร์เชิงรุกนัน้ มี
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถแข่งขนัได้ทัง้ในปัจจุบนัและ
อนาคต (If HR were really strategically proactive: Present and future directions in HR’s 
contribution to competitive advantage) ได้กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนษุย์ต้องให้
คณุคา่ทางยทุธศาสตร์ และเกณฑ์การประเมินจากลกูค้าและทนุทางด้านการตลาด  การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์นีย้งัสามารถเพิ่มคณุคา่ทางยทุธศาสตร์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์และเชิงรุกได้  ส่วนด้าน
การบริหารยทุธศาสตร์เชิงรุกนี ้ทรัพยากรมนษุย์ยงัสร้างประโยชน์ทางการแข่งขนัโดยการสร้าง
วฒันธรรมท่ีสร้างสรรค์ และนวตักรรมใหม่ๆ  โดยเอือ้ให้แก่ผู้ลงทนุและความต้องการตา่งๆ ได้ 

สรุปจากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบ
ด้านเกณฑ์การประเมิน  ผู้ วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
เกณฑ์การประเมินมีอิทธิพลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศในการศกึษาครัง้นี ้

จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการ
บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอดคล้องกับข้อมูลตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีสนับสนุน
ความสมัพนัธ์เชิงตรรกะขององค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีอิทธิพลตอ่กนัแสดงเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้
 
 

                                                 
29 Wayne Brockbank, “If HR were really strategically proactive: Present and 

future directions in HR’s contribution to competitive advantage”,  Human Resource 
Management, 38, 4 (Winter 1999) : 337-352. 
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F2     

  F4  F1     การก าหนดยทุธศาสตร์ 

    F2     การสร้างบรรยากาศท่ีดี 

F1    F3     การสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ 

    F4    เกณฑ์การประเมิน  

  F5  F5    การสร้างระบบสารสนเทศ 

F3     

     
 
แผนภมูิท่ี 29  แสดงรูปแบบตัง้ต้นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
     คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎี  
     และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
 จากแผนภมูิท่ี 29 แสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา
คุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีอิทธิพลต่อกันซึ่งได้จากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ผลจากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนา
คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีความสมัพนัธ์เชิงตรรกะทัง้ 5 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบทุกตวัมีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อองค์ประกอบการสร้างระบบสารสนเทศ พบว่า 
องค์ประกอบท่ี 1  การก าหนดยุทธศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศท่ีดี  เกณฑ์การ
ประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบท่ี 2  การสร้างบรรยากาศท่ีดี มีอิทธิพล
ต่อการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และการสร้างระบบสารสนเทศ และได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก
การก าหนดยทุธศาสตร์  องค์ประกอบท่ี 3 มีอิทธิพลต่อเกณฑ์การประเมิน และการสร้างระบบ
สารสนเทศ และได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการสร้างบรรยากาศท่ีดี  องค์ประกอบท่ี 4 มีอิทธิพล
ตอ่การสร้างระบบสารสนเทศ และได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการก าหนดยทุธศาสตร์ การสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ  องค์ประกอบท่ี 5 ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการก าหนดยทุธศาสตร์ การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และเกณฑ์การประเมิน 
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 นอกจากนีเ้พื่อให้ได้รูปแบบความสมัพนัธ์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ
พฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั  ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
องค์ประกอบ ท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล ดงันี ้

1. คา่ Chi-Square : ตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดล 
2. คา่ Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
3. คา่ Goodness-of-fit indices : GFI และ AGFI 
4. คา่ Root Mean Squared Residual : คา่ดชันีรากของคา่เฉลี่ยก าลงัสองของ

สว่นเหลือ (RMR) 
5. คา่ Comparative fit : ดชันีเปรียบเทียบโมเดลพืน้ฐานกบัโมเดลตามทฤษฎี/ 

ตามสมมติฐาน 
  
ตารางท่ี 17  แสดงคา่สถิติความสอดคล้องความกลมกลืนระหวา่งโมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 

ค่าสถติ ิ ค่า เกณฑ์ความสอดคล้องความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลและข้อมูลเชงิประจักษ์ 

ไค-สแควร์ (2) .43 
(P = 0.51) 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ยอมรับ
สมมติฐานหลักว่าโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ดชันีความกลมกลืน 
(Goodness of fit: GFI) 

1.00 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ 

Adjusted Goodness of fit  
(AGFI) 

0.99 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ 

Relative Fit Index (RFI) 0.99 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ 

Root Mean Squared 
Residual : RMR 

0.00 มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 หมายถึง โมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Largest Standardized  
Residual 

0.01 มีค่าไม่เกิน 0.08 โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Root Mean Square Error of  
Approximation (RMSEA) 

0.00 มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 0.05 หมายถึง โมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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 จากตารางท่ี 17  พบว่า คา่ไค-สแควร์  (Chi – Square :  2) มีคา่เท่ากบั .43 (P = 
0.51) แสดงให้เห็นความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายถึง รูปแบบความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั มีความ
สอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์  นอกจากนี ้ยงัสามารถพิจารณาค่าดชันีวดัความสอดคล้อง
อ่ืนๆ ได้อีก เช่น Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) 
มีคา่เข้าใกล้ 1 คือ คา่ GFI = 1.00 และคา่ AGFI = 0.99 คา่ Root Mean Squared Residual 
(RMR) มีค่าเท่ากับ 0.00 และค่า Standardized Root Mean Square Residual 
(standardized RMR) มีคา่เข้าใกล้ 0 และไม่เกิน 0.08 ซึง่ในท่ีนีมี้คา่เท่ากบั 0.00 แสดงให้เห็น
ว่า รูปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดัชนี Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) มีคา่เท่ากบั 0.00 ซึง่มีคา่ระหว่าง 0 – 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัดีมาก 
 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุองค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนา
คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีรูปแบบ ดงันี ้
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แผนภมูิท่ี 30  แสดงรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา 
     คณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 
 จากแผนภมูิท่ี 30 สามารถอธิบายได้ว่า ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบ
ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 5 องค์ประกอบ โดย
มีอิทธิพลทัง้ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ดงันี ้
 1. องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่การสร้างระบบสารสนเทศ (F5) ประกอบด้วย 
การก าหนดยทุธศาสตร์ (F1) การสร้างบรรยากาศท่ีดี (F2) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ (F3) และ
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เกณฑ์การประเมิน (F4) มีค่าเท่ากับ .55, .10, .-.02, .04 ตามล าดับ และเม่ือพิจารณา
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่องค์ประกอบอ่ืนๆ มีดงันี ้
  1.1 การก าหนดยทุธศาสตร์ (F1)  มีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างบรรยากาศท่ีดี 
(F2) เกณฑ์การประเมิน (F4) มีคา่เท่ากบั .55, .37 
  1.2 การสร้างบรรยากาศท่ีดี (F2) มีอิทธิพลทางตรงตอ่การสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ (F3) มีคา่เทา่กบั .97 
  1.3 การสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ (F3) มีอิทธิพลทางตรงตอ่เกณฑ์การประเมิน 
(F4) มีคา่เทา่กบั .26 
 2. เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม พบวา่ มีองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การ
สร้างระบบสารสนเทศ (F5) ดงันี ้
  2.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ (F1)  มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ (F3) เกณฑ์การประเมิน (F4) มีคา่เท่ากบั (.53) (.14) = .08 
  2.2 การสร้างบรรยากาศท่ีดี (F2) มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การประเมนิ (F4) มีคา่
เท่ากบั (.25) = .25 
 3. อิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศ (F5) ได้จากผลบวก
ของอิทธิทางตรงกบัอิทธิพลทางอ้อมทัง้หมด ดงันี ้
  3.1 อิทธิพลทางตรงรวมของตวัแปรการก าหนดยทุธศาสตร์ (F1) การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี (F2) การสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ (F3) เกณฑ์การประเมิน (F4) ท่ีมีผลตอ่การสร้าง
ระบบสารสนเทศ (F5) มีคา่เท่ากบั (.48) + (.12) + (-.03) + (.04) = 1.41 
  3.2 อิทธิพลทางอ้อมรวมของตวัแปรการก าหนดยทุธศาสตร์ (F1) การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี (F2) การสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ (F3) ท่ีมีผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศ (F5) มี
คา่เทา่กบั (.07) - (.02) + (.01)  = .06 
 4. เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบ
ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์กบัรูปแบบตัง้ต้นความสมัพนัธ์องค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพ
การบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
พบวา่ มีความสอดคล้องกนัในระดบัดีมาก 
 



 294 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การยืนยันรูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริหารของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
 การวิเคราะห์การยืนยนัรูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัจากผู้ เช่ียวชาญ 9 ท่าน โดยการสมัภาษณ์ (Connoisseurship) ซึ่ง
ผู้วิจยัด าเนินการด้วยตนเอง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 18  สรุปความถ่ี และร้อยละในการยืนยนัรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหารของ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัโดยผู้ เช่ียวชาญ 

n = 9 
 

รูปแบบ
ยุทธศาสตร์ 

เชิงรุก 

ความคดิเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็นไปได้ เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

1. ก าหนด 
   ยทุธศาสตร์ 
    

9 
(100.00%) 

- 8 
(88.90%) 

1 
(11.10%) 

9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 

2. การสร้าง 
    บรรยากาศ 
    ท่ีดี 

9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 

3. การสื่อสารท่ี 
    มีประสิทธิ 
     ภาพ 

8 
(88.90%) 

1 
(11.10%) 

8 
(88.90%) 

1 
(11.10%) 

9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 

4. เกณฑ์การ 
  ประเมิน  
     

9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 

5. การสร้าง 
    ระบบ 
    สารสนเทศ 

9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 8 
(88.90%) 

1 
(11.10%) 

8 
(88.90%) 

1 
(11.10%) 

รวม 9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 9 
(100.00%) 

- 

 

 

  จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและยืนยนัรูปแบบยทุธศาสตร์
เชิงรุกการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั สามารถสรุปได้ดงันี ้ในภาพรวมรูปแบบยทุธศาสตร์เชิง
รุกการบริหารมีความเหมาะสม จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีความเป็นไปได้ จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีความถูกต้อง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และการใช้
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ประโยชน์ จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 100.00  สว่นในรายด้านมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยผู้ เช่ียวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะดงันี ้
  1. รูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
องค์ประกอบท่ีน ามาเป็นรูปแบบมีความเหมาะสมดีมาก แต่ควรมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วยในระบบ
การบริหารสมัยใหม่ ไม่เพียงแต่งบประมาณเท่านัน้  ยังมีมิติทางด้านสภาพแวดล้อม 
(Environment) ซึง่ประกอบด้วยคน เคร่ืองมือ วตัถดุิบ ฯลฯ จะท าให้การบริหารงานเกิดคณุภาพ 
ท าให้เกิดกระบวนการแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. บคุลากรท่ีมีบทบาทในการสร้างยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ บุคลากรทุกระดับ ทุกคนให้การสนับสนุน มีส่วนร่วมในการก าหนด
ยทุธศาสตร์ มี CEO มีความเป็นมืออาชีพ มีศกัยภาพ ผลงานวิชาการเป็นท่ียอมรับ  อีกทัง้มีการ
ประชาพิจารณ์ด้านยทุธศาสตร์รับทราบ และมีการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทกุคนทราบ 
  3. องค์ประกอบของผู้บริหารท่ีมีอิทธิพลตอ่ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการ
บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบด้วยพฤติกรรมของผู้บริหาร เก่งคิด เก่งคน เก่งตน เก่งงาน มี
ธรรมาภิบาล มี innovative leadership กล้าคิด กล้าท า กล้าตดัสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง มีทีมท่ีมี
คณุภาพ มีวิสยัทัศน์ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยี มีความเสียสละ สร้างทีม อีกทัง้ระบุภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั คาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีเก่ียวข้องกับสงัคม เศรษฐกิจ วางระบบให้
ถกูต้อง ด าเนินการได้ตามยทุธศาสตร์จากผู้ปฏิบตัิทกุคน  
  4. ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีเป็น
หลกัประกันว่ามีคณุภาพควรมีลกัษณะ ดงันี ้เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริง มีการวดัท่ี
เห็น outcomes ท่ีเป็นรูปธรรม เห็นพร้อมกนั และพร้อมปฏิบตัิ ยดึหลกั efficiency and effective 
มีแผนปฏิบตัิท่ีชดัเจน ประเมินผลเป็นระยะ น าผลประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และมีความ
โปร่งใส 
  5. รูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ี
ประสบความส าเร็จควรมีลกัษณะคือ มีความชดัเจน ปฏิบตัิได้จริง เป็นรูปธรรม เป็นท่ียอมรับของ
คนในองค์กร เข้าใจ organizational culture, sense of discovery and delivery ให้ได้ ประสาน
ภารกิจอย่างสอดคล้องกันทัง้ระบบ มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชดัเจน ท าอะไร เพื่ออะไร ไม่
เปลี่ยนแปลงยทุธศาสตร์บอ่ยเกินไป และมีผู้ควบคมุดแูลการด าเนินการ 
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ตารางท่ี 19  การตรวจสอบยืนยนัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ 
  พฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

 
ความสัมพนัธ์ 

ความคดิเหน็ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็นไปได้ เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

ความสัมพนัธ์ 
เชิงสาเหตุของ 
องค์ประกอบ 
ยุทธศาสตร์ 

เชิงรุก 
เพื่อพฒันา 
คุณภาพทาง 
การบริหาร 
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏั 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
- 

 
  จากการยืนยนัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุองค์ประกอบยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนา
คณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 9 ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั
ว่า รูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัมีความชัดเจน 
เพราะมีตัวแปรต้น ตวัแปรตามท่ีส่งผลต่อกัน เข้าใจได้โดยง่าย และมีความถูกต้อง เหมาะสม 
เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  เน่ืองจากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ได้แก่ การก าหนดยุทธศาสตร์ การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์การประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศแล้ว
พบวา่ มีความครอบคลมุส าหรับยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราช
ภฏัทุกด้าน และองค์ประกอบท่ีน าเสนมานัน้ เป็นปัจจัยส าคญัในยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา
คณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึง่มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั โดยเป้าหมายสงูสดุของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั คือ การมียุทธศาสตร์เชิงรุก ซึ่งมหาวิทยาลยัจะมีคณุภาพได้นัน้ ต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยให้ทุกคนในมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วม เพื่อลดความ
ขดัแย้ง และสร้างแนวทางร่วมกนั ปฏิบตัิงานร่วมกนั และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  จากนัน้ ต้อง
สร้างบรรยากาศท่ีดีในหน่วยงาน เพื่อการท างานร่วมกนัให้เป็นไปอย่างดี มีความสขุ และท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม  อีกทัง้การสร้างระบบสารสนเทศ และเกณฑ์การประเมินต้องมีการจดักระท าควบคู่
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กนัไป เพื่อสร้างบรรทดัฐาน และมาตรฐานท่ีต้องก้าวไปให้ถึง  ยทุธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลยั
จงึจะมีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง  จะเห็นได้วา่ทกุองค์ประกอบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพ
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีกล่าวมามีความสัมพันธ์กันทัง้หมด  ดังนัน้  ผู้ บริหาร 
คณะกรรมการในสภามหาวิทยาลยั และผู้ รับผิดชอบทกุสว่นในมหาวิทยาลยั จะต้องอาศยัหลกัคิด 
และทฤษฎีในการสร้างยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัให้มี
การพัฒนา ประสบความส าเร็จ และผลิตผลโดยผลิตนักศึกษาท่ีดีมีคุณภาพออกสู่สงัคมได้ใน
ตลาดแห่งการแข่งขนัในยคุปัจจบุนั 
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เร่ืองยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพ
การบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทราบองค์ประกอบของ
ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อทราบรูปแบบของ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั และเพื่อยืนยนั
รูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภัฏ กลุ่ม
ตวัอย่างได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 15 แห่งจากการแบ่งส่วนภูมิศาสตร์ โดยมีฝ่าย
บริหารและฝ่ายปฏิบตัิฝ่ายละ 10 คน รวม 20 คน รวมทัง้สิน้ 300 คน และได้รับข้อมลูกลบัมา
ร้อยละ 100  สถิติท่ีใช้เป็นความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) และการ
วิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
สรุปผลการวจิัย 
 1.  องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดยุทธศาสตร์ 2) การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี 3) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 4) เกณฑ์การประเมิน และ 5) การสร้างระบบ
สารสนเทศ ตามล าดบั 
 2.  รูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ได้แก่ การก าหนดยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การ
สร้างระบบสารสนเทศ และเกณฑ์การประเมิน มีคา่น า้หนกัของความแปรปรวนเท่ากบั .55, .49 
และ .38 ตามล าดบั ในการสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลยัราชภฏั  อีกทัง้การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการสร้าง
ระบบสารสนเทศ มีคา่น า้นกัของความแปรปรวนเท่ากบั .97, .26 และ .25 ตามล าดบั 
 3. การยืนยันรูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและยืนยนัรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุก
การบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ในภาพรวมรูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกการบริหารมีความ
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เหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ ในระดบัมากท่ีสดุ  สว่นในราย
ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์การ
ประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศ มีความเป็นไปได้ กบัความถกูต้อง ในระดบัมากท่ีสดุทกุ
ด้าน 
 
อภปิรายผล 
 1.  องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดยุทธศาสตร์ 2) การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี 3) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 4) เกณฑ์การประเมิน และ 5) การสร้างระบบ
สารสนเทศ ตามล าดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีความตัง้ใจท่ีจะพฒันาองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้า และทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยท่ีมี ช่ือเสียง ซึ่งเป็นความท้าทายท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัทกุแห่งต้องการ โดยพฒันาวิธีการบริหารจดัการท่ีดี รวดเร็ว และเพิ่มความ
ถกูต้องแม่นย า ซึง่สอดคล้องกบัรูปแบบเดิม โดยมีการก าหนดยทุธศาสตร์อย่างเป็นระบบ เป็น
อนัดบัแรก ซึง่มีความส าคญัมาก การพฒันาทกุๆ องค์กรจ าเป็นต้องมีการก าหนดยทุธศาสตร์ใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ค่อยเป็นค่อยพัฒนา แน่นอน อย่างต่อเน่ือง   ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กรณ์กนก  ลตัตานนัท์ ท่ีได้ศกึษาเร่ือง การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการ
จัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ  
Benchmarking  พบว่า การจดัการการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลในสงักัดกระทรวง
สาธารณสขุ กบั สถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุมีความแตกตา่งของวิธีปฏิบตัิสงูในทกุหมวด เรียง
ตามล าดบั คือ สารสนเทศ การวิเคราะห์ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยทุธ์ การมุ่งเน้นคณาจารย์
และบคุลากร การจดัการกระบวนการ การมุ่งเน้นผู้ เรียน การด าเนินการจดัการการศกึษาของ
สถาบนัท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ส่วนใหญ่มีแนวทางการปฏิบตัิท่ีเป็นระบบ โดยใช้ข้อมลูจริงท่ี
เช่ือถือได้ และบางสว่นเร่ิมจดัท าอย่างเป็นระบบ มีความพยายามท่ีจะท าให้เกิดการผสมผสาน
กับหน่วยงานด้านอ่ืน และมีการกระจายไปยังหน่วยงานหลกัส่วนใหญ่  ปัจจัยเอือ้หลกัท่ี 
ก่อให้เกิดวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยทุธ์ การใช้ข้อมลูจริงท่ีเป็นปัจจบุนั และ 
ระบบ และวฒันธรรมคณุภาพ รูปแบบการก าหนดยทุธศาสตร์ คือ 1) การใช้กระบวนการ 
Benchmarking เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมายการปรับปรุง 2) การก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์ และ 3) การก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อการปรับปรุง อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ
วิลเลี่ยม (William) ท่ีได้ศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมองค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และ
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กระบวนการตดัสินใจท่ีมีต่อประสิทธิผลของสถาบนั นกัศึกษาปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัของรัฐ 
(The roles of organizational culture, management strategy, and decision-making 
process on institutional effectiveness at a four-year public higher education institution) 
พบว่า วฒันธรรมทางด้านการตลาดมีประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดต่อประสิทธิผลของสถาบนั อีกทัง้
ยทุธศาสตร์การบริหารเชิงป้องกนัมีประสทิธิผลตอ่ประสิทธิผลตอ่สถาบนั และตอ่การปฏิบตัิงาน
ในองค์การมากท่ีสุด อีกทัง้องค์ประกอบด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่การก าหนดยุทธศาสตร์ 
ความรับผิดชอบ และเพศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถาบัน  โดยสรุปในภาพรวมนัน้ 
วัฒนธรรมองค์การและการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตวัท านายด้านประสิทธิผลของสถาบนัได้
ดีกว่าด้านอ่ืนๆ และจากงานวิจยัของจิรพนัธ์  ไตรทิพจรัส ได้ศกึษาเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลศึกษากรณี อบต. แห่งหนึ่งในจงัหวดั
ภาคใต้ พบว่า เง่ือนไขท่ีมีผลตอ่การบริหารจดัการของ อบต.ประกอบด้วยเง่ือนไข  ท่ีส าคญั 5 
ประการคือ 1) เง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัผู้บริหาร 2) เง่ือนไขด้านบคุลากร 3) เง่ือนไขด้านประชาชน 4) 
เง่ือนไขด้านงบประมาณ และ 5) เง่ือนไขด้านสถานท่ีตัง้ส าหรับยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพของ อบต.ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ คือ 1) ยทุธศาสตร์ร่วมด้วยช่วยกนั (การมี
สว่นร่วม) 2) ยทุธศาสตร์ลกูโซ่ (การบริหารงานเป็นทีม) 3) ยทุธศาสตร ถึงลกูถึงคน (การ
เข้าถึงประชาชน) และ 4) ยทุธศาสตร์เกาให้ถกูท่ีคนั (การแก้ปัญหาให้ตรงจดุ) 
 จากนัน้ ทกุมหาวิทยาลยัมีการประชุม การจดัท า SWOT หรือรูปแบบยทุธศาสตร์
อ่ืนๆ ท่ีทนัสมยัเข้ามาช่วยในการพฒันาองค์กร ในการจดัท ายทุธศาสตร์ SWOT เพื่อวิเคราะห์
หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ข้อจ ากัด อยู่ในระดบัมากท่ีสดุเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ในการ
พฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ซึง่ในปัจจบุนัจ าเป็นต้องมีความทนัสมยั และเป็น
ท่ียอมรับสถาบนัอื่นๆ 
 จากข้อค้นพบรองลงมาคือการก าหนดอตัลกัษณ์ (Identity) ให้แก่หมู่คณะและ
มหาวิทยาลยัโดยรวม โดยท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมโดยตรง และมีระบบการสอนท่ีดี มีการจดัและ
การบริการท่ีเอือ้ต่อผู้สอน และนกัศึกษา เพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ อยู่ในระดบัมาก 
แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลยัราชภฏันัน้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านอยู่แล้ว กล่าวคือ การมีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ร่วมกนั มีเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีทนัสมยั ส าหรับบคุลากร อาจารย์ 
และแม้แต่นักศึกษา ยงัสามารถหาอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจยัเชิงบวกของมหาวิทยาลยั ซึง่ไม่ยากท่ีจะพฒันาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้
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อย่างง่ายดาย และต่อเน่ือง ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านีส้ามารถท านายได้ 60.64% ซึ่งมี
แนวโน้มท่ีสงู มีการสื่อสารท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า และมีความส าคญัเป็นอนัดบัสอง 
 จากนัน้ตวัแปรด้านการประสานงาน การท างานเป็นทีม สื่ออปุกรณ์ทนัสมยัเข้ามา
ช่วย ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ พร้อมกบัมีภาพอนาคตท่ีชดัเจน สามารถคาดคะเนได้เป็นรูปธรรม 
การสร้างภาพ การคาดคะเน การค านวณ สถิติ มีข้อมลูท่ีได้เปรียบเทียบผลคูแ่ข่ง การเทียบเคียง
ผลผลิตกบัคู่แข่ง การแข่งขนัคู่แข่ง กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ กระบวนการย้อนกลบั  
สืบเน่ืองจาก การปฏิบตัิงานในปัจจุบนัจ าเป็นต้องท างานเป็นทีม เป็นระบบ มีการสร้างระบบ
มากมาย เพื่อให้สามารถท างานได้รวดเร็ว และประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเวยน์ (Wayne) ท่ีได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
ยทุธศาสตร์เชิงรุกนัน้ มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ทรัพยากรมนษุย์ให้สามารถแข่งขนั
ได้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต (If HR were really strategically proactive: Present and future 
directions in HR’s contribution to competitive advantage) ได้กลา่ววา่การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต้องให้คุณค่าทางยุทธศาสตร์ และเกณฑ์การประเมินจากลูกค้าและทุนทางด้าน
การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษย์นีย้งัสามารถเพิ่มคณุค่าทางยทุธศาสตร์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์
และเชิงรุกได้  ส่วนด้านการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกนี ้ทรัพยากรมนุษย์ยังสร้างประโยชน์
ทางการแข่งขนัโดยการสร้างวฒันธรรมท่ีสร้างสรรค์ และนวตักรรมใหม่ๆ โดยเอือ้ให้แก่ผู้ลงทุน
และความต้องการตา่งๆ ได้ 

 อีกประการหนึ่งท่ีสนับสนุนให้มีการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัเพิ่มขึน้ คือการมี
งบประมาณทัง้ในระบบ และนอกระบบท่ีรัฐจัดให้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยทัง้ระบบ และ
จดัการศกึษาให้มีคณุภาพเทียบเท่าระดบัสากล ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของสายฝน  ภานมุาศ 
ได้ศึกษาตวัชีว้ดัผลงานหลกักบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยทุธศาสตร์ พบวา่ การวางแผนกลยทุธ์เพื่อวางแผนงบประมาณมีตวัชีว้ดัผลงานหลกัอยู่ใน
ระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายด้านของภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา  การศึกษา
ระดบัการวางแผนกลยทุธ์ในการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ พบว่า 
การวางแผนกลยุทธ์ในการวางแผนงบประมาณอยู่ในระดับมาก ทัง้ในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ อีกทัง้ ตวัชีว้ดัผลงานหลกัสมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์อยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  อีกทัง้เวนกาเทช  ชานการ์ (Venkatesh  Shankar) ได้ศกึษา
เร่ืองยทุธศาสตร์เชิงเส้นในผลิตภณัฑ์เชิงรุกและปฏิกิริยา Asymetries ระหว่างผู้น าการตลาด
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และผู้ติดตาม (Proactive and Reactive Product Line Strategies: Asymmetries Between 
Market Leaders and Followers) พบว่าผู้น าการตลาดได้ปฏิบตัิยทุธศาสตร์การผลิต 
proliferator และแขง่ขนัทางด้านราคา  การตลาดต้องปรับยทุธศาสตร์ในการตอ่สู้ทางด้านราคา  
ดงันัน้ ทางด้านการบริหารจ าเป็นต้องให้ค ามั่นสญัญาในด้านการผลิตเพื่อเป็นการตอบโต้ เม่ือ
คู่แข่งได้ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าท่ีท ามาในอดีต  ทว่าเม่ือบริษัทเติบโตขึน้ ราคาก็สงูขึน้  การ
ตอบโต้ทางการผลิตและการมีส่วนร่วมจึงเป็นมาตรการระหว่างพวกเขาและการสร้างพนัธมิตร
ข้ามบริษัท 
 ความตื่นตวัออกนอกระบบ ท าให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ ระแวดระวงัการท างาน มี
การวางแผน มีการจดันโยบาย และแผนพฒันาก้าวหน้า เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างตอ่เน่ือง หรือ
ก้าวกระโดด  การตรวจสอบจากฝ่ายประเมินทัง้ภายใน และภายนอกตามพระราชบญัญตัิ จะมี
การตรวจสอบทกุปี โดยให้ฝ่ายตา่งๆ เป็นผู้ประเมินซึง่กนัและกนั  เกณฑ์การประเมิน BSC, KPI 
ซึง่เป็นตวัก าหนดสภาพความส าเร็จในการปฏิบตัิงานทกุระดบั 
 ทัง้นีจ้ึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั มีอยู ่5 องค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ การก าหนดยทุธศาสตร์  การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์การประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศ 
ตามล าดับ ทัง้นี ้เพราะความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนนัน้เป็นสิ่งท่ี
ส าคญัอนัดบัต้นๆ 
 
 2.  รูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ได้แก่ การก าหนดยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การ
สร้างระบบสารสนเทศ และเกณฑ์การประเมิน มีคา่น า้หนกัของความแปรปรวนเท่ากบั .55, .49 
และ .38 ตามล าดบั ในการสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลยัราชภฏั  อีกทัง้การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการสร้าง
ระบบสารสนเทศ มีค่าน า้นกัของความแปรปรวนเท่ากับ .97, .26 และ .25 ตามล าดบั ท่ีเป็น
เช่นนีอ้าจเป็นเพราะองค์ประกอบในระบบการบริหารยทุธศาสตร์เชิงรุกนัน้มีความครอบคลมุใน
บริบทของปัจจยัน าเข้า กระบวนการก าหนดยทุธศาสตร์ การปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ 
การควบคมุ การประเมิน และผลผลิตท่ีต้องเกิดขึน้ นัน่คือ คณุภาพของบณัฑิตท่ีผลิตสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่ง และการตลาดได้ในอนาคต  จะเห็นได้จากปัจจยัน าเข้า ซึ่งในท่ีนีไ้ด้แก่ปัจจยั
ด้านงบประมาณ มีความส าคญัมากในการจดัท ายทุธศาสตร์เชิงรุก สืบเน่ืองจากการขบัเคลื่อน
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ทกุอยา่ง ต้องมีงบประมาณในการลงทนุ  ดงันัน้ ไม่ว่าภารกิจใดก็ตาม ท่ีขาดงบประมาณ ก็ยาก
นกัท่ีจะประสบความส าเร็จได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของสายฝน  ภานมุาศ ท่ีได้ศกึษาตวัชีว้ดั
ผลงานหลกักบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ 
พบว่า การวางแผนกลยทุธ์เพื่อวางแผนงบประมาณมีตวัชีว้ดัผลงานหลกัอยู่ในระดบัมาก ทัง้ใน
ภาพรวมและรายด้านของภารกิจการบริหารจดัการสถานศึกษา  การศึกษาระดบัการวางแผน
กลยทุธ์ในการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ พบว่า การวางแผนกล
ยุทธ์ในการวางแผนงบประมาณอยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบ อีกทัง้ 
ตวัชีว้ดัผลงานหลกัสมัพนัธ์กับการวางแผนกลยุทธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยทุธศาสตร์อยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01   อีกทัง้วนัชยั  ธงชยั ได้ศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมโรงเรียนท่ี
สง่ผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศแบบมุง่เน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศกึษา พบว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศแบบ
มุ่งเน้นผลงานในภาพรวม และรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ การจดัระบบ
การจดัซือ้จดัจ้าง และด้านการบริหารทางการเงิน และการควบคมุงบประมาณ  นอกจากนีก้าร
ค านึงถึงปัจเจกบุคคลยังส่งผลต่อการรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน ส าหรับ
วฒันธรรมโรงเรียนด้านความเช่ือส่งผลต่อการสร้างระบบสารสนเทศแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้าน
การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน และรูปแบบพฤติกรรมของวฒันธรรมโรงเรียน
สง่ผลตอ่การสร้างระบบสารสนเทศแบบมุง่เน้นผลงาน 6 ด้าน คือ การวางแผนงบประมาณ การ
ค านวณต้นทุน การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง การรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน 
การบริหารสินทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน 
 ประการตอ่ไปการก าหนดยทุธศาสตร์เชิงรุก ต้องมีกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ 
การคาดการณ์ คาดคะเนภาพอนาคต ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ซึ่งจ าเป็นต้องมีข้อมูลในทุกๆ 
ด้านมาสนบัสนุนประเด็นนีอ้ย่างเป็นระบบ พร้อมกับการสื่อสารให้กบัทุกหน่วยงาน ทุกแผนก
ปฏิบตัิการ และรับทราบความเคลื่อนไหวทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว ท างานไปพร้อมๆ กัน  
หลังจากท่ีได้ปฏิบตัิภารกิจเสร็จสิน้จ าเป็นต้องมีการติดตาม การควบคุม การประเมิน และ
แนวทางพฒันาแก้ไข เพื่อประมวลความก้าวหน้าในภารกิจตามยทุธศาสตร์เชิงรุกอยา่งแท้จริง 
 เม่ือประมวลผลเทียบเคียง ผลผลิตกบัคูแ่ข่งแล้ว พบว่า มีความแตกตา่งกนัท่ีสงูกว่า
คูแ่ข่ง แสดงวา่ การปฏิบตัิภารกิจของมหาวิทยาลยัประสบความส าเร็จท่ีดีในระดบัหนึ่ง สืบเน่ือง
จากระบบท่ีมหาวิทยาลยัพยายามสร้างนัน้ มีระบบการจดัการท่ีดี มีการสร  างยทุธศาสตร์เชิง
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รุกท่ีประสบความส าเร็จ  จากนัน้ จึงท าการประเมินและพฒันาต่อไปในกระบวนการย้อนกลับ 
เพื่อท าให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามยุทธศาสตร์เ ชิงรุกต่อไป ดังท่ีเวนกาเทช  ชานการ์ 
(Venkatesh  Shankar) ได้ศกึษาเร่ืองยทุธศาสตร์เชิงเส้นในผลิตภณัฑ์เชิงรุกและปฏิกิริยา 
Asymetries ระหว่างผู้น าการตลาดและผู้ติดตาม (Proactive and Reactive Product Line 
Strategies: Asymmetries Between Market Leaders and Followers) พบว่าผู้น าการตลาด
ได้ปฏิบตัิยทุธศาสตร์การผลิต และแข่งขนัทางด้านราคา  การตลาดต้องปรับยทุธศาสตร์ในการ
ตอ่สู้ทางด้านราคา  ดงันัน้ ทางด้านผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ค ามัน่สญัญาทางด้านการผลิตในการ
ตอบโต้ เมื่อคูแ่ข่งได้ปรับเปลี่ยนการผลิตสนิค้า  การตอบโต้ทางการผลิตและการมีสว่นร่วมย่อม
มีความยืดหยุ่น อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของสายฝน  ภานมุาศ ท่ีได้ศกึษาตวัชีว้ดัผลงาน
หลกักับการวางแผนกลยุทธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า 
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อวางแผนงบประมาณมีตัวชีว้ัดผลงานหลักอยู่ในระดับมาก ทัง้ใน
ภาพรวมและรายด้านของภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา  อีกทัง้ ตวัชีว้ัดผลงานหลัก
สมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยทุธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์อยู่ใน
ระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายองค์ประกอบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนัน้ การก าหนดยุทธศาสตร์มีความส าคัญเป็นอันดับแรก การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์การประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศ 
มีความส าคญัในล าดบัตอไป 
 
 3. การยืนยันรูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและยืนยนัรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุก
การบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ในภาพรวมรูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกการบริหารมีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ ในระดบัมากท่ีสดุ  สว่นในราย
ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์การ
ประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศ มีความเป็นไปได้ กบัความถกูต้อง ในระดบัมากท่ีสดุทกุ
ด้าน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าระบบยุทธศาสตร์เชิงรุกมีความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 60.38 ถือได้ว่า มี
ความเช่ือมั่นในระดับท่ีสูงพอสมควร สืบเน่ืองจาก ระบบยุทธศาสตร์เชิงรุกนีส้อดคล้องกับ
รูปแบบการบริหารยทุธศาสตร์เชิงรุกตามหลกัการ ทฤษฎี แนวคิดของนกัวิชาการ เอกสารต ารา 
บทความ จากงานวิจยัต่างๆ และระบบสารสนเทศอ่ืนๆ พบว่ามีความสอดคล้องกนัดี กล่าวคือ 
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ปัจจยัน าเข้า ได้แก่การจดัหางบประมาณท่ีเพียงพอแก่ความต้องการ ซึ่งถ้าหากมีงบประมาณ
มาก ก็สามารถจัดกระท า ปรับปรุง และแสดงศกัยภาพได้เพิ่มมากขึน้ตามล าดบั  ส่วนด้าน
กระบวนการนัน้ มีตวัแปรย่อยๆ 5 ตวัแปร แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นแรก นัน้ เป็นการก าหนด
ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย การก าหนดยทุธศาสตร์ การวางแผน และการคาดคะเนภาพอนาคตท่ี
ถกูต้องแมน่ย า จ าเป็นต้องมีอยา่งยิ่งในการก าหนดยทุธศาสตร์ มีกระบวนการวางแผนท่ีมีระบบ 
เป็นขัน้ตอน และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทกุคนมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิภารกิจ 
หรือปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้สามารถคาดคะเนภาพอนาคตได้ในการ
ก าหนดยทุธศาสตร์เชิงรุก  ผู้ทรงคณุวฒุิแนะน าว่า การจดัท ายทุธศาสตร์เชิงรุกจ าเป็นต้องมีการ
คาดคะเนภาพอนาคตให้มีความแม่นย า โดยอาศัยข้อมูล ระบบสารสนเทศท่ีส าคัญๆ จาก
องค์กร จากทกุแผนก ทกุฝ่ายท่ีร่วมกนัรับผิดชอบ ท่ีร่วมกนัพฒันาองค์กรให้มีความทนัสมยั เป็น
ปัจจุบนั และมีทิศทางท่ีจะสามารถสร้างอนาคตตามท่ีเราก าหนดไว้ได้ด้วย  การก าหนดภาพ
อนาคต เป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีหน่วยงานก าลงัมุง่ไปสู่ 
 สว่นท่ี 2 ของกระบวนการ คือ การสื่อสารท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง และแม่นย า จะเห็นได้ว่า
การสื่อสารมีความจ าเป็นอยา่งมาก ในยคุนี ้ การสื่อสารท่ีดีต้องมีองค์ประกอบ 3 สว่น กลา่วคือ 
ผู้ส่งสาร สาร และผู้ รับสาร อีกทัง้ต้องมีเทคนิควิธีการรับส่งสารท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า
เสริมเข้ามาในการปฏิบัติยุทธศาสตร์เชิงรุก ท าอย่างไรจึงจะให้ทุกคนรับรู้ข่าวสารของ
มหาวิทยาลยัท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า จึงต้องอาศยัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการประชาสมัพนัธ์ 
การประชาสัมพันธ์มีช่องทางอยู่หลายทาง ซึ่ งต้องอาศัยทุกช่องทางในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นท่ีประจักษ์แก่ทุกคนอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบ นั่นคือหัวใจของการ
ประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารอย่างแท้จริง ปัจจยัต่อไปคือ การควบคมุ การประเมินตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด กล่าวคือ เกณฑ์ของมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดไว้ตามพระราชบญัญัติ ตามท่ีส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) รองรับอยู่แล้ว จึงต้องทุ่มเท
แรงกาย แรงใจให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้แล้วอยา่งมัน่คง และตอ่เน่ือง 
 สดุท้าย รูปแบบผลผลิตท่ีมีคณุภาพ และภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏต้องมีให้เดน่ชดั มีการ
เทียบเคียงกับคู่แข่ง กับมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง การศึกษาดงูานมหาวิทยาลยัในแผนก หรือ
ฝ่ายท่ีน่าสนใจ และน่าเปรียบเทียบผลผลิตท่ีต้องการให้นักศึกษาเกิดขึน้   นั่นคือสิ่ง ท่ี
มหาวิทยาลยัต้องการให้เป็น ให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ จ าเป็นต้องท าทกุวิถีทาง ท าทกุสิ่งทกุ
อยา่งเต็มท่ี และเต็มใจ เพื่อให้บรรลสุิง่ท่ีก าหนดไว้แล้วนัน้ 
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 จงึสรุปได้วา่ การยืนยนัรูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหาร
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั  ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่และยืนยนัรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ 
ในระดบัมากท่ีสดุ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยขอน าเสนอแนะในสองส่วนคือข้อเสนอแนะทั่วไป 
และข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้
 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดยุทธศาสตร์ 2) การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี 3) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 4) เกณฑ์การประเมิน และ 5) การสร้างระบบ
สารสนเทศ ตามล าดบั พบว่า มี 5 องค์ประกอบท่ีส าคญัซึ่งสามารถท านายได้ร้อยละ 65.09 
แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมัน่ในระดบัค่อนข้างสงู จึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้ความส าคญัใน
ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายต้องให้
ความส าคญัของการก าหนดยทุธศาสตร์ในแตล่ะแผนก ต้องให้ทกุแผนกด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดปีการศึกษา หรือก่อนสิน้ปี  พร้อมทัง้รวมเล่มแจกจ่าย หรือลงบันทึกข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะท าให้เป็นประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และเป็นการสื่อสารท่ีรวดเร็ว ทนัใจ  ใครๆ ก็
สามารถเปิดหาแหลง่ข้อมลูได้ จะเห็นได้วา่ข้อมลูเหลา่นีส้ามารถเปิดเผยได้ ไมไ่ด้เป  นความลบั
ของมหาวิทยาลยัแตอ่ยา่งใด 
 ประการตอ่ไป เพื่อให้บรรลเุป้าหมายควรจดัท ายทุธศาสตร์ SWOT ในการวิเคราะห์
หาจดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส ข้อจ ากดั ซึง่เป็นผลจากงานวิจยัท่ีมาเป็นอนัดบัแรกอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด กล่าวคือ มีการปฏิบัติอยู่แล้ว ควรให้มีการด าเนินการในทุกๆ แผนก ทุกๆ ฝ่ายอย่าง
ตอ่เน่ือง พร้อมทัง้มีเอกสารแจกจ่ายให้กลุม่อ่ืนๆ ท่ีต้องการ อีกทัง้ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
สื่อสารให้ทกุฝ่ายได้รับทราบตอ่ไป 
 ข้อค้นพบรองลงมาได้แก่การก าหนดอัตลกัษณ์ (Identity) ให้แก่หมู่คณะและ
มหาวิทยาลยัโดยรวม โดยท่ีบคุลากรมีสว่นร่วมโดยตรง และพบวา่ มีระบบการสอนท่ีดี มีการจดั
และการบริการท่ีเอือ้ต่อผู้สอน และนกัศึกษา เพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ อยู่ในระดบั
มากแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ได้ปฏิบตัิในสิ่งท่ีดี สิ่งท่ีส าคญัอยู่แล้ว 
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การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสิ่งต่างๆ นัน้เป็นจุดแข็ง และจุดเด่นของสถาบนั อีกทัง้ การจดัการ
เรียนการสอน การให้บริการ เป็นหัวใจหลกัของสถาบนัในการดูแลเอาใจลูกค้า หรือผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง  อย่างไรก็ตาม ควรให้การพฒันาอย่างต่อเน่ืองต่อไป ท าให้ดีขึน้ มีการประเมินและ
พฒันาอยู่เสมอ มีการติดตามให้ความส าคญัแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ ช่ือเสียง และการ
ให้บริการท่ีดีแก่อาจารย์ และนกัศกึษาได้เป็นอยา่งดี 
 สว่นการตอบข้อค าถาม 7s อยูใ่นระดบัปานกลางเท่านัน้ เป็นผลการวิจยัท่ีค้นพบ ซึง่
ควรให้การปรับปรุงแก้ไข มีการให้ความส าคญักบัข้อค าถามต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 7s ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ท าให้ช่องโหว่ สามารถลดปริมาณลงได้ หรือสิ่งท่ีเป็น
อปุสรรคตา่งๆ เบาบางลงไปได้เช่นกัน  ดงันัน้ ควรให้ความส าคญักบัปัญหา และการแก้ปัญหา
ให้มากขึน้ตามล าดบั 
 2.  รูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ได้แก่ การก าหนดยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การ
สร้างระบบสารสนเทศ และเกณฑ์การประเมิน มีคา่น า้หนกัของความแปรปรวนเท่ากบั .55, .49 
และ .38 ตามล าดบั ในการสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลยัราชภฏั  อีกทัง้การสร้าง
บรรยากาศท่ีดี และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการสร้าง
ระบบสารสนเทศ มีค่าน า้นักของความแปรปรวนเท่ากับ .97, .26 และ .25 ตามล าดบั จาก
งานวิจยัพบวา่ มีการแบง่องค์ประกอบตา่งๆ ตามรูปแบบเดมิของยทุธศาสตร์เชิงรุก แสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องกับกรอบการสังเคราะห์ท่ีนักวิชาการ ต ารา เอกสาร บทความ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ได้น าเสนอรูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกในการบริหารงานท่ีดี มีคณุภาพใน
หน่วยงานตา่งๆ ซึง่ประสบความส าเร็จได้  ดงันัน้ จึงควรให้การสนบัสนนุในองค์ประกอบเหลา่นี ้
อยา่งเร่งดว่น ให้ความส าคญั การปรับปรุงแก้ไข 
 จากข้อค้นพบท่ีว่า ด้านปัจจัยน าเข้า บุคลากรส่วนใหญ่ด้านคุณวุฒิ หรือระดับ
การศกึษาในระดบัปริญญาเอกมีเพียง 20% เท่านัน้ จ าเป็นต้องพฒันาอย่างตอ่เน่ือง มีโครงการ
สนบัสนุนการศึกษาต่อในระยะยาว ให้การสนบัสนุนทุนทรัพย์ หรือมีการปรับฐานเงินเดือนให้
พิเศษเป็นระยะๆ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพฒันา
คณุภาพของอาจารย์ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้คณุวฒุิท่ีสูงขึน้ และเพื่อเป็นการปรับคณุภาพ และ
ผลผลิตท่ีดี สามารถเทียบเคียง และมีศกัดิ์ศรีเทียบเท่าคู่แข่ง และภาพลกัษณ์ของสถาบนัได้
ตอ่ไป 
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 อีกทัง้ข้อค้นพบในการตอบข้อค าถาม 7s ของบุคลากรในทุกๆ แผนก อยู่ในระดบั
ปานกลางเท่านัน้ จึงควรให้การส่งเสริมการอบรมสมัมนาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน ให้ทราบถึง
ปัจจยัต่างๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นการต่อยอดในการก าหนด และปฏิบตัิการด้านยทุธศาสตร์เชิงรุก
ได้อยา่งทัว่ถึง 
 3. การยืนยันรูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและยืนยนัรูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุก
การบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ในภาพรวมรูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกการบริหารมีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ ในระดบัมากท่ีสดุ  สว่นในราย
ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์การ
ประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศ มีความเป็นไปได้ กบัความถกูต้อง ในระดบัมากท่ีสดุทกุ
ด้าน จึงควรให้การสนบัสนนุและจดัท ายทุธศาสตร์เขิงรุกในทุกๆ มหาวิทยาลยัราชภฏัน าไปใช้ 
เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อคณุภาพของบุคลากร นกัศึกษา และผู้ เก่ียวข้องทัง้หมด รวมถึงฝ่าย
สนบัสนนุ และฝ่ายสง่เสริมกิจการของมหาวิทยาลยัราชภฏัด้วยเช่นกนั 
 ก้าวแรกเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องมีการประชาพิจารณ์ ถึง
รูปแบบในการท ายทุธศาสตร์เชิงรุก ความต้องการจ าเป็น การคาดคะเนส าหรับภาพอนาคต ควร
มีการวางแผนร่วมกนัทกุฝ่ายให้ความร่วมมือ และน ามหาวิทยาลยัไปด้วยกนั ถึงสิ่งท่ีต้องการจะ
เป็นในอนาคต สิ่งท่ีต้องการกระท าร่วมกนั และสิ่งท่ีต้องพฒันาให้เป็นหนึ่ง และภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของมหาวิทยาลยั  ถ้าหากมีการจดักระท าแผนยทุธศาสตร์เชิงรุกร่วมกนัแล้ว ทกุสิง่ยอ่มสามารถ
คลี่คลายไปในทางท่ีดี และทุกคนจะให้ความร่วมมือ และเป็นทีมงานเดียวกนัในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัอยา่งแน่นอน 
  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรมีการด าเนินการดงันี ้
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับ 7s เพื่อตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับมหาวิทยาลยั
ราชภฏัในแตล่ะเขตภมูิภาค เพื่อจะได้สามารถพฒันาในสิง่ท่ียงับกพร่องอยูไ่ด้ 
 2. ควรมีการศึกษาคู่แข่งในส่วนท่ีเป็น Best Practice ท่ีดีท่ีสดุของคู่แข่ง เพื่อจะได้
น าผลการศกึษามาปรับปรุงศกัยภาพของมหาวิทยาลยัราชภฏัได้ตอ่ไป 
 3. ควรมีการน ารูปแบบท่ีค้นพบไปทดลองใช้กับมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการ
ยทุธศาสตร์เชิงรุก 
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวจิัยเร่ือง “ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพือ่พฒันาคุณภาพ 
การบริหารจัดการของมหาวทิยาลยัราชภัฏ” 

1. ท่านคิดวา่สภาพแวดลอ้ม (environments) มีความส าคญัอยา่งไรในการจดัท ายทุธศาสตร์  
เชิงรุกของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
2. เจตนา/มุ่งหมาย/เป้าหมาย (intent) และพนัธกิจ (mission) ควรจดัท าอยา่งไรในยทุธศาสตร์

เชิงรุกของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. การก าหนดยทุธศาสตร์ (strategy formulation) มีขั้นตอนอยา่งไรบา้งในการจดัท า

ยทุธศาสตร์เชิงรุก 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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4. การส่งเสริมสนบัสนุน (strategy implementation) ในการจดัท ายทุธศาสตร์เชิงรุกมี

ขั้นตอนอะไรบา้ง 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5. การประเมินผล (evaluation) และการควบคุม (control) มีส่วนส าคญัอยา่งไรบา้งในการ

จดัท ายทุธศาสตร์เชิงรุก 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
6. ความสามารถในการแข่งขนั (strategic competitiveness) ควรเป็นอยา่งไรกบัยทุธศาสตร์

เชิงรุกของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
7. ยทุธศาสตร์เชิงรุก (proactive strategies) ควรเป็นอยา่งไรอีกบา้งของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง 

“ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคุณภาพการบริหาร 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏั” 

………………….. 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
      1. แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อทราบองค์ประกอบของยทุธศาสตร์ 
เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

2. การตอบแบบสอบถามนี ้จะไมมี่ผลตอ่ผู้ตอบแตป่ระการใด จงึใคร่ขอความกรุณาจาก 
ท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อ ตามสภาพความเป็นจริง 

3. แบบสอบถามฉบบันีมี้ 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จะได้รับความอนเุคราะห์จากทา่นด้วยดี จงึขอขอบพระคณุมา 
ในโอกาสนี ้
 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน    หน้าข้อความท่ีตรงกบัสถานภาพทัว่ไปของทา่น 
 

1. เพศ 

 ชาย     หญิง 
   

2. อายุ 

  21-30  ปี     31-40  ปี 

 41-50  ปี     51 ปีขึน้ไป 
 

3. ระดับการศึกษา 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
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4. ต าแหน่งหน้าที่ 

  อธิการบด ี     คณบดี 

  รองอธิการ/รองคณบดี   ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากอง 

  อาจารย์ผู้สอน    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 

  ต ่ากวา่ 5  ปี    6-10  ปี 

  11-20  ปี     21-30  ปี 

  31 ปีขึน้ไป 
 
ตอนที่ 2 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ค าชีแ้จง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคดิเห็นตามความเป็นจริงวา่มี 
องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด โดยท่ีคะแนนมีความหมายดงันี ้
 1   หมายถึง   องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกมีความจ าเป็นในระดบัน้อยท่ีสดุ มีคา่
เท่ากบั 1 คะแนน 
 2   หมายถึง   องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกมีความจ าเป็นในระดบัน้อย มีคา่เท่ากบั 
2 คะแนน 
 3   หมายถึง   องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกมีความจ าเป็นในระดบัปานกลาง มีคา่
เท่ากบั 3 คะแนน 
 4   หมายถึง   องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกมีความจ าเป็นในระดบัมาก มีคา่เท่ากบั 
4 คะแนน 
 5   หมายถึง   องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกมีความจ าเป็นในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่
เท่ากบั 5 คะแนน 
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1. การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคของ 
    มหาวิทยาลยั 

     

2. ผู้บริหารก าหนดวิสยัทศัน์ และคา่นิยมท่ีชดัเจน ครอบคลมุทกุ 
    สว่นของหน่วยงานยอ่ยของมหาวิทยาลยั 

     

3. ภาวะผู้น า ความรอบรู้ การพฒันาตนเอง และการเสริมสร้าง 
    ทกัษะความเป็นผู้น าของผู้บริหารทกุระดบั 

     

4. การด าเนินการในการสร้างบรรยากาศในมหาวทิยาลยั เพ่ือ 
    สง่เสริม ก ากบั และดแูลบคุลากรให้ปฏบิตัิตามกฎหมายและ 
    จริยธรรมอนัควรของผู้บริหารระดบัสงู 

     

5. การมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ระดบัองค์การ การวางแผน  
    การสืบทอดต าแหนง่ และการพฒันาผู้น าในอนาคตของ 
    มหาวิทยาลยัของผู้บริหารระดบัสงู 

     

6. ความพยามยามมุง่มัน่ และท าให้มหาวทิยาลยัมีความ 
    ยัง่ยืนโดยก าหนดเป็นภารกิจของผู้บริหารระดบัสงู 

     

7. กระบวนการในการทบทวนตวัชีว้ดัการด าเนินการอยา่ง   
    สม ่าเสมอ เพื่อระบสุิง่ท่ีต้องท า และความคาดหวงัตอ่การ 
    ด าเนินการโดยผู้บริหารระดบัสงู 

     

8. การวางระบบการสื่อสาร และสร้างความผกูพนัให้แก่ 
    ผู้ปฏิบตัิงานโดยผู้บริหารระดบัสงู 

     

9. การเปิดช่องทางให้ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัศกึษา ผู้ มีสว่น 
    เก่ียวข้อง รวมทัง้การสร้างความร่วมมืออยา่งเป็นทางการกบั 
    มหาวิทยาลยั 

     

10. การก าหนดกรอบอตัราก าลงั ความต้องการเร่งดว่นของแตล่ะ 
      หนว่ยงานในมหาวิทยาลยัอยา่งเหมาะสม 
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11. การก าหนดอตัราก าลงัท่ีมีขีดความสามารถ ทกัษะ รวมถึง 
      จ านวนบคุลากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอในทกุหนว่ยงาน 
      ทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งเพียงพอ 

     

12. ก าหนดความชดัเจนของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การสรรหา และ 
      คดัเลือกบคุลากรท่ีต้องการและจ าเป็นอยา่งมีคณุภาพอยา่ง 
      สม ่าเสมอและไม่ขาดแคลน 

     

13. มีระบบการสรรหา วา่จ้าง บรรจ ุและรักษาผู้ปฏิบตัิงานใหมไ่ว้  
      เพื่อความมัน่คงของมหาวิทยาลยั ท่ีสะท้อนให้เห็นถงึ 
      ความหลากหลายทางความคดิ วฒันธรรม และวิธีคดิของ 
      มหาวิทยาลยั 

     

14. มีระบบการหมนุเวียนงาน (Rotation) การก าหนดอตัรา 
      โครงสร้างคา่ตอบแทน (Compensation) อยา่งเหมาะสมเพื่อ 
      สร้างความพงึพอใจให้บคุลากรทกุระดบั 

     

15. บคุลากรทกุฝ่ายสามารถตอบข้อค าถาม 7 เอส (7 Ss) ได้ใน 
      การจดัยทุธศาสตร์เชิงรุก 

     

16. มีการสร้างนวตักรรมด้านการด าเนินการและรูปแบบเชิงธุรกิจ 
      ของมหาวทิยาลยัอยา่งมีคณุภาพ 

     

17. มีการน ารูปแบบการบริหารจดัการ และนวตักรรมใหม่ๆ  อาทิ 
      เช่น Blue Ocean, 7s, 5 Force Model, BCG Matrix มา 
      ประยกุต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคลอ่งตวัในการ 
      บริหารมหาวิทยาลยั 

     

18. มีการออกแบบและสร้างนวตักรรมในกระบวนการปฏบิตังิานทัง้ 
      ภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองตอ่ข้อก าหนด เทคโนโลย ี
      ใหม่ๆ  และความจ าเป็นตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัในทกุด้าน 
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19. มีระบบตรวจสอบละเปรียบเทียบคณุภาพของหน่วยงานภายใน 
      ท่ีบง่ชีค้วามเป็นเลศิ หรือนวตักรรมอ่ืนๆ ในหน่วยงาน เช่น  
      Benchmark, Value Chain, Smart Management, R&D 

     

20. มีเทคโนโลยีให้การสนบัสนนุในการท างานทกุระดบั      
21. มหาวิทยาลยัให้ความมัน่ใจวา่ข้อมลูสารสนเทศ และองค์ 
      ความรู้มีคณุสมบตัิแม่นย า ถกูต้องเช่ือถือได้ ทนัเวลา พร้อมทัง้ 
      มีการรักษาความปลอดภยัและความลบัเป็นอยา่งด ี

     

22. ติดตัง้ระบบท่ีท าให้มหาวิทยาลยัมีวิธีท าให้เกิดความมัน่ใจได้วา่ 
      ข้อมลูและสารสนเทศ รวมทัง้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มี 
      ความพร้อมในการใช้งานอยา่งตอ่เน่ืองแม้ในกรณีฉกุเฉิน 

     

23. ติดตัง้ระบบท่ีท าให้นกัศกึษา พนกังาน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
      สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ในระบบสารสนเทศ 

     

24. ติดตัง้ระบบท่ีท าให้มีความรวดเร็วในการค้นหา และแบง่ปัน 
      ข้อมลู พร้อมทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลศิมาด าเนินการ 

     

25. มีระบบสารสนเทศเพื่อก าหนดและคาดการณ์ความต้องการ 
      หลกัของนกัศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

     

26. มีระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงเชิงการตลาด และเสริมสร้าง 
      วฒันธรรมท่ีมุง่เน้นนกัศกึษา ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง พร้อมทัง้มีการ 
      ก าหนดโอกาสในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

     

27. มีระบบท่ีสามารถเลือกใช้สารสนเทศ และใช้ข้อมลูเปรียบเทียบ  
      เพื่อให้ทนัตอ่การด าเนินการ ความต้องการ ทิศทางของการ 
      บริการ และการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ  

     

28. มีระบบการคดัสรร รวบรวม ปรับแตง่ และบรูณาการข้อมลูและ 
      สารสนเทศ เพื่อการติดตามผลการปฏิบตัิงานในแตล่ะวนั  

     

 



 
 

332 

องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุก 

ระดับความคดิเหน็ 

มีค
วา
มจ

 าเ
ป็น

น้อ
ยท

ี่สุด
 

มีค
วา
มจ

 าเ
ป็น

น้อ
ย 

มีค
วา
มจ

 าเ
ป็น

ปา
นก

ลา
ง 

มีค
วา
มจ

 า
เป็
นม

าก
 

มีค
วา
มจ

 า
เป็
นม

าก
ที่สุ

ด 

1 2 3 4 5 
29. มีระบบประมวลผลเพ่ือรวบรวมและใช้สารสนเทศเก่ียวกบั 
      ความพงึพอใจของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง โดยเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่ง 
      และสถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลงึกนัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      ไว้ 

     

30. มีมาตรการรักษาผลประโยชน์ของมีสว่นเก่ียวข้อง 
      อยา่งยตุิธรรม และเหมาะสม 

     

31. มหาวิทยาลยัมีระบบการบริหารจดัการด้านงบประมาณและ 
      ด้านอ่ืนๆ ท่ีมีความพร้อมในการสนบัสนนุแผนปฏิบตัิการจน 
      ประสบความส าเร็จ และบรรลพุนัธะหน้าท่ีอยา่งทนัท่วงที 

     

32. มหาวิทยาลยัมีระบบการจดัหารายได้นอกงบประมาณเข้าสู ่
      มหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง และโปร่งใส 

     

33. มีสื่อการสอน หรือมีโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเป็นสื่อการสอนเพื่อ 
      ช่วยให้สามารถจดักิจกรรมได้อยา่งนา่สนใจและเป็นมาตรฐาน 

     

34. มีโปรแกรมการตดัสินใจการบริหาร เพื่อช่วยให้การบริหาร 
      ได้รวดเร็ว ถกูต้อง และมีประสิทธิภาพ 

     

35. มีการจดัโครงสร้างการบริหารงานของผู้ปฏิบตัิเพ่ือท าให้งาน 
      ประสบความส าเร็จ 

     

36. มีระบบการดแูลและสวสัดิการเก่ียวกบัสขุอนามยั สะอาด และ 
      ดแูลรักษาความปลอดภยัในมหาวิทยาลยัอยา่งได้มาตรฐาน 

     

37. มีก าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนของแตล่ะภารกิจท่ี 
      ครอบคลมุทกุๆ มิตขิองทกุหนว่ยงาน 

     

38. มีการก าหนดนโยบายด้านการบริการ และสทิธิประโยชน์ตา่งๆ  
      โดยออกแบบให้จ าเป็นกบัความต้องการท่ีหลากหลาย และ 
      จ าเป็นกบัความแตกตา่งของกลุม่และประเภทของบคุลากร 
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39. มีระบบให้บริการแบบบริการเบด็เสร็จในท่ีเดยีว 
      (One Stop Service) เพื่อให้การท างานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  
      และสร้างความพงึพอใจแก่ผู้ รับบริการ 

     

40. การก าหนดกระบวนการในการเผยแพร่วิสยัทศัน์ และ 
      วฒันธรรมองค์การผา่นระบบตา่งๆ ในมหาวิทยาลยั เพ่ือน าไปสู ่
       การปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุภาพ 

     

41. มีการก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ให้ 
      มีความท้าทายเพื่อความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์การแข่งขนั 

     

42. มีกระบวนการสร้างความมัน่ใจได้วา่วตัถปุระสงค์เชิง 
      ยทุธศาสตร์จะได้รับการพิจารณาและท าให้เกิดความสมดลุ 
      ระหว่างโอกาสกบัความท้าทายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวใน 
      เชิงรุก 

     

43. มีคณะกรรมการและผู้ รับผิดชอบในการวางแผนงานด้าน 
      ตา่งๆ ของแตล่ะหนว่ยงานและโดยภาพรวมของทัง้ 
      มหาวิทยาลยั 

     

44. มีกระบวนการและวิธีการในการวางแผนยทุธศาสตร์ ตลอดจน 
      ขัน้ตอนท่ีส าคญัของกระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์อยา่ง 
      ชดัเจน 

     

45. ก าหนดให้กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์มีกรอบเวลาท่ี 
      จ าเป็นในการปฏิบตัิงานได้บรรลผุลส าเร็จได้จริง 

     

46. มีการจดัท าแผนปฏิบตัิการทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ีเก่ียวข้อง 
      กบัหลกัสตูร การบริการสง่เสริมการเรียนรู้ และบริการทาง 
      การศกึษาให้แก่นกัศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องสอดคล้องกบั 
      การตลาดของมหาวทิยาลยั 
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47. มีกระบวนการและวิธีการในการจดัท าแผนปฏิบตัิการและ 
      สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั เพื่อให้ได้รับ 
      ความร่วมจากผู้ปฏิบตัิงานทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

     

48. มีการประชมุและฝึกอบรมเพื่อให้บคุลากรทราบศกัยภาพของ 
      ตนเองในการปฏิบตัิงาน และให้ความร่วมมือตาม 
      ความสามารถของตน 

     

49. มีระบบการบริหารจดัการและแก้ปัญหาตอ่ข้อร้องเรียนตา่งๆ  
      ท าให้มัน่ใจได้วา่จะแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้อย่างมีประสทิธิผล  
      และทนัทว่งที ท าให้เกิดความพงึพอใจและความผกูพนัท่ีดีใน 
      หน่วยงานทกุระดบั 

     

50. มีระบบการพยากรณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาจากการ 
      วางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของมหาวิทยาลยั โดยใช้ตวั 
      ชีว้ดัหรือตวับง่ชีผ้ลการด าเนินการท่ีส าคญัตามท่ีก าหนดไว้ 
      อยา่งเป็นมาตรฐาน 

     

51. มีระบบการบริหารบคุคลภานอก (Out source) ผู้ทรงคณุวฒุิ  
      และผู้ เช่ียวชาญมาร่วมบริหารงาน และปฏิบตัิงานร่วมกนัอยา่ง 
      มีประสทิธิภาพ 

     

52. มีระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ี 
      อาจเกิดขึน้ได้ในแตล่ะภารกิจของหนว่ยงานทกุระดบั 

     

53. มีระบบบริหารเพื่อจดัการกบัความเสีย่งหรือการเปลีย่นแปลง 
      ของเทคโนโลยี หลกัสตูร และการบริการท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ 
      และทางการศกึษาอื่นๆ เช่น ข้อมลูนกัศกึษาและชมุชน ความ 
      นิยมของนกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง การแข่งขนั หรือการใช้ 
      กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ อยา่งทนัทว่งที 
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54. มีระบบการรักษาความปลอดภยั มีการรับรองมาตรฐาน และม ี
      ข้อก าหนดทางกฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
      ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 

     

55. มีกระบวนการท่ีจะสร้างความมัน่ใจในระบบและสถานท่ีท างาน  
      มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวงัภยัพิบตัิหรือภาวะ 
      ฉกุเฉิน โดยมุง่เน้นท่ีวิธีการป้องกนั การบริหารจดัการ การ 
      ด าเนินการ พร้อมทัง้มีการเตรียมการฟืน้ฟตูา่งๆ ด้วย 

     

56. มีการก าหนดอตัลกัษณ์ (Identity) ให้แก่หมูค่ณะ และ 
      มหาวิทยาลยัโดยรวม โดยบคุลากรมีสว่นร่วมโดยตรง 

     

57. มีการก าหนดการสร้างขีดความสามารถและอตัราก าลงั รวมทัง้ 
      ทกัษะ สมรรถนะ และก าลงัคนท่ีมีอยูข่องมหาวทิยาลยัอยา่ง 
      ตอ่เน่ือง 

     

58. มีคณะกรรมการในการก าหนดยทุธศาสตร์ในการปฏิบตัิงาน 
      ร่วมกนัทัง้มหาวิทยาลยัท่ีมีความคลอ่งตวัสงู 

     

59. มีกระบวนการในการสร้างความท้าทายเชิงยทุธศาสตร์ และ 
      ความก้าวหน้าให้กบัมหาวิทยาลยัโดยมุง่เน้นการแขง่ขนักบั 
      องค์การภายนอก 

     

60. มีกระบวนการในการสร้างความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์ใน 
      ด้านตา่งๆ สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยให้ 

     

61. มีกระบวนการในการจดัท าข้อก าหนดของกระบวนการท างาน  
      มีการคาดการณ์ และเตรียมการท่ีมีความพร้อมในทกุๆ ด้าน  
      เพื่อท าให้ทกุคนมุง่มัน่ตอ่การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 

     

62. มีระบบการจดัการเก่ียวกบัผลการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน  
      การพฒันาผู้น า และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกือ้หนนุตอ่วฒันธรรม 
      องค์การได้ 
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63. มีกระบวนการในการสร้างความส าเร็จทางด้านการตลาดของ 
      มหาวิทยาลยั รวมถึงสว่นแบง่การตลาด การขยายตลาด และ 
      การเจาะตลาดใหม ่

     

64. มีระบบการท างานท่ียืดหยุน่ในทกุระดบัของหน่วยงาน      
65. มีกระบวนการทางด้านยทุธศาสตร์ท่ีสามารถระบจุดุบอดหรือ 
      ประเด็นท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต 

     

66. มีกระบวนการท างานของมหาวิทยาลยั ซึง่มีความสมัพนัธ์และ 
      ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะท่ีมีอยู ่

     

67. มีกระบวนการ และตวัชีว้ดัในการสง่เสริมและก ากบัดแูล 
      บคุลากรให้มีการประพฤตปิฏิบตัิอย่างมีจริยธรรมภายใต้ 
      โครงสร้างระบบธรรมาภิบาลทัว่ทัง้มหาวิทยาลยั 

     

68. มีการจดัอบรม พฒันาบคุลากร และองค์กรโดยรวมอยา่ง 
      ตอ่เน่ือง 

     

69. มีศนูย์ฝึกอบรมครบวงจร เพื่อให้บริการ และพฒันาองค์ความรู้ 
      ท่ีจ าเป็นอยูต่ลอดเวลา 

     

70. มีการกระจายอ านาจในการการตดัสินใจให้แก่บคุลากร 
      ผู้ ร่วมงาน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

     

71. มีรูปแบบการสร้างทีมงาน และมีการมอบหมายงานอยา่ง 
      ยตุิธรรมเท่าเทียมกนั  และมีความเหมาะสมในแตล่ะภารกิจ 

     

72. มีระบบการเรียนรู้และการพฒันาของมหาวิทยาลยัโดยค านงึถึง 
      สมรรถนะ ความท้าทายเชิงยทุธศาสตร์ และผลส าเร็จของแผน  
      ท่ีก าหนด 

     

73. มีระบบการสอนท่ีดี มีการจดั และการบริการท่ีเอือ้ตอ่ผู้สอน  
      และนกัศกึษา เพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ 
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74. มีการวางระบบบริหารท่ีรวดเร็ว แมน่ย า และถกูต้อง และ 
      ทนัเวลาในทกุหน่วยงาน 

     

75. มีการจดัท ากระบวนการบริหารในด้านการพฒันาและการ 
      บริหารทรัพยากรมนษุย์ (HRD/HRM) อยา่งมีมาตรฐานและ 
      ชดัเจน 

     

76. มีการปรับปรุงระบบการบริหารอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อสร้างความ 
      เข้มแข็งภายใน และสร้างความเป็นเลศิสูม่หาวิทยาลยั 

     

77. มีวิธีการสง่เสริมและสร้างความมัน่ใจว่าปฏิสมัพนัธ์ทกุด้าน 
      ของมหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมีจริยธรรม 

     

78. มีการรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของนกัศกึษา และผู้ มี 
      สว่นเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้มาซึง่สารสนเทศท่ีน าไปปรับปรุงแก้ไข 
      ในการปฏิบตัิได้  

     

79. มีการสร้างเกณฑ์ เคร่ืองมือ และวิธีการในการปฏิบตัิงาน 
      ร่วมกนัของทกุๆ หน่วยงานยอ่ยในมหาวิทยาลยั 

     

80. มีการประยกุต์ใช้เกณฑ์ กพร. หรือ สกอ. หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี 
      มีความชดัเจนมาด าเนินการในมหาวทิยาลยัอยา่งเหมาะสม 

     

81. มหาวิทยาลยัมีระบบการด าเนินการทบทวน เพื่อท าให้เกิด 
      ความส าเร็จของระบบธรรมภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเดน็ 
      ความรับผิดชอบตอ่การกระท าของผู้บริหารทกุระดบั 

     

82. มีการติดตามการอนรัุกษ์ทรัพยากรการบริหารจดัการ      
83. มีระบบการตรวจสอบท่ีแม่นย า และรวดเร็วในทกุภารกิจของ 
      มหาวิทยาลยั 

     

84. มีกระบวนการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกอยา่งอิสระ  
      และเป็นกลาง 
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85. มีการใช้การตรวจสอบคณุภาพ (QCC) เข้ามาประยกุต์ใช้ใน 
      ระบบการประเมินการปฏิบตัิงานทกุระดบั 

     

86. ทกุระดบัมีความโปร่งใสในการด าเนินการ และการแตง่ตัง้ 
      คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั และสามารถเปิดเผยข้อมลู 
      ให้แก่สาธารณชนรับทราบ 

     

87. สร้างคณุคา่ให้แก่นกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ด้านการ 
      เรียนรู้และความส าเร็จ ผลตอบแทน และความยัง่ยืนของ 
      มหาวิทยาลยั 

     

88. มีการสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันา ท า 
      ให้ผลการด าเนินการบรรลพุนัธกิจ และวตัถปุระสงค์เชิง 
      ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

     

89. มีการสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ในระดบั 
      องค์การและระดบับคุคล 

     

90. มีระบบการสร้างความผกูพนักบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง นกัศกึษา 
      เพื่อสนองตอบตอ่ความต้องการและความสมัพนัธ์ท่ีด ี

     

91. มีการสร้างและจดัการความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่นกัศกึษา และผู้ มี 
      สว่นเก่ียวข้อง      

     

92. กระบวนการท่ีท าให้องค์การเช่ือมโยงเข้าหากนัได้ในการสร้าง 
      ประโยชน์ และการท างานท่ีรวดเร็ว 

     

93. มีการสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีดี เพื่อให้มัน่ใจว่านกัศกึษาและ 
      ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีได้รับประสบการณ์ท่ีดี และสง่ผลตอ่ความ 
      ผกูพนัและจงรักภกัดีในองค์การ (Organization Loyalty) 

     

94. มีระบบการสนบัสนนุนกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  
      โดยการสือ่สารระหวา่งกนัเพื่อให้ได้ข้อมลูป้อนกลบัท่ีทนัทว่งที 
      และสามารถน าไปปฏิบตัิได้ 
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95. มีการประยกุต์แนวความคิดด้านความผาสกุและประโยชน์ของ 
      สงัคมมาเป็นสว่นหนึง่ในยทุธศาสตร์และการปฏิบตัิงาน 
      ประจ าวนั  

     

96. มีระบบการฝึกอบรมให้บคุลากรกล้าท่ีจะมีความคดิสร้างสรรค์ 
      ในการปฏิบตัิงาน และเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอยา่ง 
      อิสระ 

     

97. มีระบบการบ ารุงรักษาบคุลากร ให้ขวญัก าลงัใจ และให้การ 
      สนบัสนนุแก่ทกุฝ่ายด้วยความยตุิธรรมและอย่างจ าเป็น 

     

98. มีระบบสวสัดิการท่ีดี สามารถจงูใจบคุลากรให้ท างานด้วย 
      ความสขุใจ และสบายใจ 

     

99. มีระบบการบริการ และการจดัสวสัดกิารอยา่งหลากหลาย  
      ยตุิธรรมและเท่าเทียมกนั 

     

100. มีการก าหนดปัจจยัท่ีส าคญัอนัจะสง่ผลตอ่ความผกูพนั และ 
        ความพงึพอใจแก่ผู้ปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน 

     

101. ให้มีกระบวนการสนบัสนนุตอ่ผลการด าเนินการท่ีดีและสร้าง 
        ความผกูพนั โดยให้คา่ตอบแทน การยกยอ่งชมเชย การให้ 
        รางวลั และการให้สิง่จงูใจตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน 

     

102. มีกระบวนการในการสร้างความจงรักภกัดีและผกูพนั  
        (Loyalty/ Engagement) ตอ่มหาวทิยาลยั และพฒันา 
        มหาวิทยาลยัอยา่งยัง่ยืน และตอ่เน่ืองให้เกิดขึน้กบับคุลากร 
        ทกุระดบั 

     

103. มีการให้ความส าคญัตอ่สมรรถนะหลกัขององค์การทัง้ใน 
        ปัจจบุนัและอนาคต 
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104. มีการประยกุต์แนวทางการแขง่ขนั เพื่อสร้างความได้เปรียบใน 
        การแข่งขนัเชิงธุรกิจให้แก่มหาวิทยาลยัโดยค านงึถึงคณุภาพ 
        เป็นหลกั 

     

105. ก าหนดให้มีวฒันธรรมในการท างานซึง่ก่อให้เกิดการให้เกียรติ  
        และให้ความเคารพซึง่กนัและกนัในการท างาน 

     

106. มีการก าหนดสิง่ท่ีต้องพฒันา สิง่ท่ีจ าเป็นต้องก าหนด และระบ ุ
        ความชดัเจนในสิง่ใหม่ๆ  เหลา่นี ้เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจท่ี 
         ตรงกนัในบคุลากรทกุระดบัทกุฝ่าย 

     

107. มหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 
        ชมุชนอยา่งจริงจงั ในการก าหนดชมุชน และประเด็นท่ี 
        มหาวิทยาลยัเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ 

     

108. สง่เสริมให้มีระบบการสือ่สารอย่างตรงไปตรงมา ถกูต้อง  
        แมน่ย า และเป็นไปทกุทิศทาง 

     

109. มีการสื่อสารในการตดัสินใจสิง่ท่ีส าคญัเร่งดว่นเพื่อให้ 
        บคุลากรทราบการเปลีย่นแปลง และแนวทางปฏิบตัิท่ีถกูต้อง 
        อยา่งทนัการณ์ 

     

110. มีระบบประสานงานท่ีดรีะหวา่งหนว่ยงานภายในและ 
        ภายนอกทกุระดบั 

     

111. มีการวางระบบความร่วมมือ ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง      
112. มีระบบการจดัการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career  
        Management) ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับต าแหน่งตา่งๆ โดยให้ 
        คณาจารย์ และบคุลากรได้รับการรับรองคณุวฒุิและมี 
        ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพท่ีเป็นมาตรฐานและได้รับการ 
        รับรองจากหน่วยงานรัฐ 
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113. มีระบบการกระจายอ านาจไปสูบ่คุลากรทกุฝ่าย เพื่อสร้าง 
        ความรับผิดชอบร่วมกนั 

     

114. มีระบบการสนบัสนนุและให้โอกาสในการพฒันา การศกึษา  
        การฝึกอบรม การสอนงาน การเป็นพ่ีเลีย้ง และประสบการณ์ 
        ท่ีดีในการท างานให้แก่บคุลากรทกุระดบัทกุฝ่าย 

     

115. มีรูปแบบการก าหนดแนวทางการเรียนรู้แก่นกัศกึษา ผู้ มีสว่น 
        เก่ียวข้อง และการประเมินความพงึพอใจ ความผกูพนั รวมถึง 
        การใช้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องครอบคลมุทกุฝ่าย 

     

116. มีกระบวนการทบทวน และการจดัล าดบัความส าคญัของ 
        ประเด็นส าคญัตา่งๆ ท่ีต้องน าไปปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองและ 
        อยา่งก้าวกระโดด 

     

117. มีระบบการประเมนิและติดตามความก้าวหน้าของ 
        มหาวิทยาลยั และของบคุลากรอยา่งสม ่าเสมอ 

     

118. มีรูปแบบและขัน้ตอนการทบทวนผลการด าเนินการและขีด 
        ความสามารถของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้มัน่ใจว่า ในการตรวจ 
        ประเมนิผลความส าเร็จของมหาวทิยาลยั รวมทัง้ตรวจ 
        ประเมนิความสามารถตอบสนองอยา่งรวดเร็วตอ่การ 
        เปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย  

     

119. มีระบบการประเมนิท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบ 
        การเรียนรู้และการพฒันาของหน่วยงานทกุระดบัใน 
        มหาวิทยาลยั 

     

120. มีการประยกุต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลแบบดลุยภาพ หรือ 
        ระบบการประเมินอ่ืนๆ (BSC/ Cell Tree / ISO  
        26000/Ecology) มาด าเนินการในมหาวิทยาลยัอยา่ง 
        เหมาะสม 

     



 
 

342 

องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุก 

ระดับความคดิเหน็ 

มีค
วา
มจ

 าเ
ป็น

น้อ
ยท

ี่สุด
 

มีค
วา
มจ

 าเ
ป็น

น้อ
ย 

มีค
วา
มจ

 าเ
ป็น

ปา
นก

ลา
ง 

มีค
วา
มจ

 า
เป็
นม

าก
 

มีค
วา
มจ

 า
เป็
นม

าก
ที่สุ

ด 

1 2 3 4 5 
121. มีเกณฑ์การประเมนิตวับง่ชีด้้านการขาดงาน การคงอยู ่การ 
        ร้องทกุข์ ความปลอดภยั และผลงานของผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบั 
        อยา่งชดัเจน 

     

122. มีเกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินการของผู้บริหารระดบัสงู  
        รวมทัง้ประเมินการด าเนินการของคณะกรรมการสภา 
        มหาวิทยาลยัอยา่งเหมาะสมชดัเจน 

     

123. มีเกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินโดยรวมของมหาวิทยาลยั  
        เพื่อให้เห็นภาพรวมท่ีชดัเจนขึน้ 

     

124. มีแผนการน าการประเมินความก้าวหน้า และการประเมินผล 
        ในภาพรวมมาใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

125. มีการน าผลการประเมนิความผกูพนัของผู้ปฏิบตัิงาน 
        เช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ เพื่อก าหนดโอกาสในการ 
        ปรับปรุงการท างานท่ีดขีึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

     

126. มีการน าผลการประเมนิการด าเนินการไปพฒันา และปรับปรุง 
        ประสิทธิผลทางด้านภาวะผู้น าเป็นรายบคุคล และของ 
        คณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั 

     

127. มีเกณฑ์การประเมนิความพงึพอใจของผู้ปฏิบตัิงานอยา่ง 
        ชดัเจนและมีคณุภาพ 

     

128. มีการประเมินความพงึพอใจและความผกูพนัของนกัศกึษา 
        และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง 

     

129. มีการประมวลผลข้อมลู และสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ 
        การบริหารงาน และการปฏิบตัิงานของบคุลากร 

     

130. มีกระบวนการและเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการประเมนิความขดัแย้ง 
        ในมหาวทิยาลยั 
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131. มีการจดัการความขดัแย้ง ความไมพ่งึพอใจ การมีอิทธิพล  
        และการเสียขวญัก าลงัใจของบคุลากร เพื่อสร้างความ 
        ยตุิธรรมให้เกิดขึน้แก่ทกุฝ่าย 

     

132. มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินการท่ีคาดการณ์ไว้กบัคูแ่ข่ง 
        หรือมหาวิทยาลยัท่ีเทียบเคียงกนัได้ 

     

133. มีการเปรียบเทียบเป้าประสงค์ และผลการด าเนินการท่ีผา่น 
        พ้นไปกบัคูแ่ข่ง หรือมหาวิทยาลยัท่ีเทียบเคียงกนั 

     

134. มีการปรับปรุงหลกัสตูร การบริการท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ และ 
        ทางการศกึษา ท าให้ทนัตอ่ความจ าเป็น และทิศทางการจดั 
        การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

     

135. มีการปรับปรุงสิง่แวดล้อมภายในหนว่ยงาน ระบบ และมหา 
        วิทยาลยัโดยรวมอยา่งตอ่เน่ืองและเหมาะสม 

     

136. มีกระบวนการในการระดมสมองข้ามสายงาน  
        (Sharing Idea, Brainstorming Cross Function) เพื่อช่วยให้ 
        การท างานของแตล่ะหนว่ยงานมีพฒันาการอยา่งตลอดเวลา 

     

137. มีการรายงานผลในทกุภารกิจทกุประเด็นอยา่งเป็นระบบ      
138. มีรูปแบบการเทียบเคยีงกบัหน่วยงานรอบข้าง หรือ 
        ตา่งประเทศเพ่ือเปิดสูค่วามเป็นสากลอยา่งเป็นมาตรฐาน 

     

139. มีระบบการจดัการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM/LO)  
        เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของการเก็บรวบรวม และการถ่ายทอด 
        ความรู้แก่ผู้ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง 

     

140. มีกระบวนการในการรวบรวม และถ่ายทอดความรู้ ไปใช้ใน 
        กระบวนการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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141. มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ ระหวา่งมหาวิทยาลยั 
        กบันกัศกึษา ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง และผู้สง่มอบ พร้อมทัง้ให้ 
        ความร่วมมือทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

     

142. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลการด าเนินการท่ี 
        สร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัเชิงธุรกิจกบัหน่วยงานท่ีมี 
        ลกัษณะภารกิจคล้ายๆ กนัคูแ่ข่ง และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ 
        สว่นรวม 

     

143. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลการด าเนินการ 
        ด้านการควบคมุต้นทนุ และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน 

     

144. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์ด้าน 
        ความส าเร็จตามยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการของ 
        มหาวิทยาลยั 

     

145. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์ทางด้าน 
        ปัจจยัและแนวโน้มท่ีดด้ีานธรรมาภบิาล  และความรับผิดชอบ 
        ด้านการเงินทัง้ภายในและภายนอก 

     

146. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีในด้าน 
        การปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั ความปลอดภยั การรับรอง 
        มาตรฐาน และกฎหมายตา่งๆ 

     

147. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีในการ 
        ปรับการเรียนรู้ของนกัศกึษาเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการ 
        ด าเนินการของคูแ่ข่ง ท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได้ 

     

148. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์และ 
        แนวโน้มท่ีดีทางด้านความพงึพอใจของนกัศกึษาและผู้ มีสว่น 
        เก่ียวข้อง 

     

 



 
 

345 

องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุก 

ระดับความคดิเหน็ 

มีค
วา
มจ

 าเ
ป็น

น้อ
ยท

ี่สุด
 

มีค
วา
มจ

 าเ
ป็น

น้อ
ย 

มีค
วา
มจ

 าเ
ป็น

ปา
นก

ลา
ง 

มีค
วา
มจ

 า
เป็
นม

าก
 

มีค
วา
มจ

 า
เป็
นม

าก
ที่สุ

ด 

1 2 3 4 5 
149. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์และ 
        แนวโน้มท่ีดีทางด้านการสร้างความสมัพนัธ์และความผกูพนั 
        ของนกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  

     

150. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีด้านการ 
        ประพฤตปิฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม ความเช่ือมัน่ของผู้ มีสว่น 
        เก่ียวข้องท่ีมีตอ่ผู้บริหาร และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

     

151. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีด้าน 
        ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการสนบัสนนุตอ่ชมุชนท่ีส าคญั 
        ของมหาวิทยาลยั 

     

152. มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะท าให้เกิดความสามารถด ารง 
        อยูแ่ละสร้างความยัง่ยืนในระยะยาวรวมถึงสมรรถนะหลกัท่ี 
        จ าเป็นอยา่งตอ่เน่ืองกบัมหาวทิยาลยั 

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ………….………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอบคุณครับ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ความเช่ือม่ัน 
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Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.878 152 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

s1 625.40 411.836 .111 .878 

s2 625.67 407.712 .227 .877 

s3 625.80 412.062 .063 .878 

s4 626.12 409.958 .233 .877 

s5 626.12 407.292 .344 .877 

s6 626.12 412.471 .079 .878 

s7 625.80 409.292 .194 .877 

s8 625.65 410.387 .164 .878 

s9 625.75 415.782 -.095 .879 

s10 625.67 419.353 -.254 .881 

s11 626.07 406.328 .365 .876 

s12 625.95 412.972 .033 .879 

s13 626.15 407.003 .334 .877 

s14 626.22 408.076 .290 .877 

s15 626.75 411.269 .105 .878 
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s16 626.22 418.281 -.306 .880 

s17 625.85 416.490 -.114 .880 

s18 625.87 409.035 .177 .878 

s19 626.40 406.913 .188 .878 

s20 626.42 404.302 .252 .877 

s21 626.32 404.122 .503 .876 

s22 626.25 410.244 .190 .878 

s23 625.72 409.230 .196 .877 

s24 625.77 407.461 .235 .877 

s25 626.17 404.610 .391 .876 

s26 626.35 403.567 .508 .875 

s27 626.22 404.333 .554 .876 

s28 626.25 407.526 .301 .877 

s29 625.75 409.423 .171 .878 

s30 626.17 403.071 .502 .875 

s31 626.22 406.794 .408 .876 

s32 625.95 403.279 .331 .876 

s33 626.17 412.097 .073 .878 

s34 626.15 406.285 .334 .876 

s35 626.25 409.115 .252 .877 

s36 626.00 404.154 .294 .877 

s37 625.85 405.515 .315 .877 

s38 626.22 400.538 .618 .875 

s39 626.45 407.844 .156 .878 

s40 626.42 409.635 .111 .878 

s41 626.27 411.281 .144 .878 

s42 626.35 410.849 .162 .878 

s43 626.65 413.362 .001 .879 

s44 626.62 416.035 -.093 .880 

s45 626.12 405.394 .334 .876 

s46 626.22 405.307 .391 .876 

s47 626.07 406.328 .303 .877 

s48 626.20 404.113 .472 .876 

s49 626.60 405.733 .259 .877 

s50 626.55 412.818 .020 .879 
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s51 626.62 412.599 .029 .879 

s52 625.77 407.307 .225 .877 

s53 625.75 416.244 -.109 .880 

s54 626.05 404.203 .456 .876 

s55 626.10 403.015 .455 .876 

s56 625.60 406.297 .313 .877 

s57 625.85 410.079 .135 .878 

s58 626.20 413.446 .016 .879 

s59 626.27 412.666 .063 .878 

s60 625.77 405.512 .291 .877 

s61 625.77 399.256 .524 .875 

s62 625.80 402.985 .411 .876 

s63 625.67 408.071 .251 .877 

s64 625.67 405.866 .322 .877 

s65 625.72 401.076 .486 .875 

s66 626.17 403.738 .470 .876 

s67 626.17 408.097 .262 .877 

s68 626.02 413.512 .010 .879 

s69 626.15 412.541 .081 .878 

s70 625.80 410.882 .094 .878 

s71 626.17 407.225 .339 .877 

s72 626.15 404.951 .438 .876 

s73 625.70 415.036 -.066 .879 

s74 625.92 406.071 .400 .876 

s75 625.97 408.897 .234 .877 

s76 626.17 412.661 .047 .878 

s77 625.85 405.926 .279 .877 

s78 626.27 407.589 .258 .877 

s79 626.17 408.763 .209 .877 

s80 625.67 406.328 .330 .877 

s81 625.87 409.292 .155 .878 

s82 625.90 407.836 .187 .878 

s83 626.22 403.769 .464 .876 

s84 625.82 408.302 .203 .877 

s85 626.70 405.497 .276 .877 
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s86 626.57 408.199 .176 .878 

s87 626.55 416.049 -.092 .880 

s88 626.07 412.635 .052 .878 

s89 626.12 412.933 .026 .879 

s90 625.90 410.656 .086 .879 

s91 626.22 415.461 -.084 .879 

s92 626.27 411.846 .096 .878 

s93 625.72 412.666 .043 .879 

s94 626.55 411.485 .066 .879 

s95 626.20 407.600 .394 .877 

s96 626.17 404.404 .488 .876 

s97 625.85 407.156 .233 .877 

s98 626.20 406.728 .310 .877 

s99 626.20 413.292 .019 .879 

s100 625.80 411.292 .094 .878 

s101 625.75 409.013 .174 .878 

s102 626.12 411.138 .137 .878 

s103 625.75 410.500 .127 .878 

s104 626.00 415.026 -.066 .879 

s105 626.20 411.190 .165 .878 

s106 626.05 414.510 -.042 .879 

s107 626.40 415.118 -.055 .880 

s108 626.42 410.404 .092 .879 

s109 626.15 409.567 .234 .877 

s110 626.50 409.744 .121 .878 

s111 626.42 400.661 .358 .876 

s112 626.22 398.794 .596 .874 

s113 626.07 401.661 .544 .875 

s114 625.67 404.174 .366 .876 

s115 626.22 410.692 .215 .877 

s116 626.20 410.831 .187 .878 

s117 626.45 418.254 -.153 .881 

s118 625.85 406.438 .278 .877 

s119 626.20 407.908 .284 .877 

s120 625.85 402.797 .423 .876 
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s121 626.05 406.151 .361 .876 

s122 626.02 406.897 .316 .877 

s123 625.77 411.204 .098 .878 

s124 625.82 404.661 .306 .876 

s125 626.17 408.558 .218 .877 

s126 626.00 401.436 .561 .875 

s127 626.02 412.538 .060 .878 

s128 626.62 409.676 .141 .878 

s129 626.60 411.118 .096 .878 

s130 626.25 414.397 -.035 .879 

s131 626.22 403.974 .505 .876 

s132 626.12 405.651 .351 .876 

s133 625.80 410.933 .100 .878 

s134 625.85 409.464 .138 .878 

s135 626.12 404.112 .461 .876 

s136 626.47 410.410 .094 .879 

s137 626.55 409.074 .132 .878 

s138 626.67 410.687 .110 .878 

s139 626.07 411.302 .159 .878 

s140 626.22 413.410 .027 .878 

s141 626.25 407.321 .282 .877 

s142 626.25 408.090 .273 .877 

s143 626.20 411.805 .092 .878 

s144 625.80 411.241 .081 .878 

s145 625.87 409.856 .134 .878 

s146 626.10 406.195 .317 .877 

s147 626.07 410.122 .158 .878 

s148 626.60 413.938 -.016 .879 

s149 626.20 405.292 .375 .876 

s150 626.20 414.215 -.029 .879 

s151 625.87 407.292 .216 .877 

s152 625.90 408.964 .158 .878 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อพจิารณารูปแบบยุทธศาสตร์เชงิรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารมหาวิทยาลัยราชภฏั 
------------------------------------- 

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์..................................................................................................................... 
ต าแหน่ง....................................................................หน่วยงาน............................................... 
วนัท่ี..............เดือน..................................................พ.ศ.............................เวลา..................น. 

 
ค าชีแ้จง 

 ภายหลงัจากท่ีท่านได้พิจารณาองค์ประกอบของรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันา
คณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ฉบบัร่างท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ ในฐานะท่ีท่านมีความ
เช่ียวชาญทางด้านการบริหารสถาบนัอดุมศกึษา ท่านมีความคดิเห็นตอ่องค์ประกอบของรูปแบบ
ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั  
 

ตอนที่ 1 แบบแสดงความคิดเห็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้
 ประโยชน์ขอให้ท่านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
 ของรูปแบบทัง้ 7 องค์ประกอบ 
 

รายการองค์ประกอบ 
ของรูปแบบ 

ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง การใช้ประโยชน์ 
เหมาะสม ไมเ่หมาะสม เป็นไปได้ เป็นไปไมไ่ด้ ถกูต้อง ไมถ่กูต้อง มีประโยชน์ ไมม่ีประโยชน์ 

1. มีการก าหนด 
    ยทุธศาสตร์ 

        

2. มีการสร้างบรรยากาศ 
    ท่ีด ี

        

3. มีการสื่อสารท่ีมี 
    ประสทิธิภาพ 

        

4. เกณฑ์การประเมิน 
 

        

5. มีการสร้างระบบ 
    สารสนเทศ 
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รายการองค์ประกอบ 
ของรูปแบบ 

ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง การใช้ประโยชน์ 
เหมาะสม ไมเ่หมาะสม เป็นไปได้ เป็นไปไมไ่ด้ ถกูต้อง ไมถ่กูต้อง มีประโยชน์ ไมม่ีประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเตมิ) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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แนวทางการสัมภาษณ์ เร่ือง “ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารมหาวิทยาลยั
ราชภฏั” 
1. จากร่างรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั   ท่าน
เห็นวา่องค์ประกอบท่ีน ามาเป็นรูปแบบมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
2. ท่านคดิวา่บคุลากรกลุม่ใดท่ีมีบทบาทในการสร้างยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพ 
      การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
3. องค์ประกอบของผู้บริหารแบบใดบ้าง ท่ีมีอิทธิพลตอ่ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพ 
      การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
4. ยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีเป็นหลกัประกนัวา่ 
      มีคณุภาพควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
5. รูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีประสบ 
      ความส าเร็จควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
6. จากร่างรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่าน 
      เห็นวา่มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ส าหรับการน าไปใช้ในการพฒันาคณุภาพทางการ 
     บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย เพราะเหตใุด 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
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